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Factorul esențial de care de
pinde valorificarea însemnate
lor rezerve pe care le deține 
agricultura noastrâ socialistă, 
do a obține producții vegetale 
și animale ridicate, este crearea 
unei puternice baze tehnico-ma- 
teriale. Iată de ce statul nostru 
acordă o mare atenție înzestră
rii agriculturii cu mijloace de 
muncă moderne. Așa după cum 
se vede din graficul de mai sus, 0 
în perioada 1S80—1985 numărul | 
tractoarelor fizice a sporit cu 
circa 36 800, al semănătorilor 
mecanice cu 32 000, iar al com
binei»! pentru cereale păioase 
cu peste 20 000, ajungînd în pre
zent la circa 36 600. Ca urmare 
a creșterii parcului de tractoare 
și mașini agricole a sporit mult 
volumul lucrărilor executate me
canizat. Totodată, suprafața ara
bilă ce revine în medie pe un 
tractor fizic a scăzut de la 270 
hectare în 1959, la 122 hectare în 
1965.
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întreprinderi fruntașe în întrecerea socialistă :

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Un titlu de onoare

care obligă

Prof. ing.
Constantin ARAMA

membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România

în 1960, cînd am stat o jumătate 
de an în Dobrogea, l-am cunoscut, 
între alții, pe Gheorghe Bică din 
Cotu Văii. Este unul dintre acei oa
meni simpli și plini de o prover
bială înțelepciune, a căror amintire 
— întocmai ca aurul — e sortiră să 
nu prindă niciodată rugină. Primisem 
adăpost în casa lui, dar cineva mă 
prevenise : „Nu știu cum ai să dormi. 
Toată noaptea are să-ți citească din 
poeziile sale". Așa s-a și întîmplaf, 
însă nu mi-a părut rău de noaptea 
aceea albă.

Ori de cîfe ori, după aceea, am 
mai călătorit prin Dobrogea, m-am 
abătut pe la poeful-făran din Cotu 
Văii. Zilele trecute am trăit, pe ne
așteptate, o mare bucurie. Moș 
Gheorghe Bică a venit să mă vizi
teze la București. Nu voi să-i laud 
vinul învechit, parcă în străvechi am
fore de lut, adus de la Cotu Văii cu 
grija unui degustător și arheolog al 
oenologiei, ci exemplul de pasiune 
literară pe care îl aducea materia
lizat într-un greu „registru" cu peste 
trei sute de „lucrări poetice" I In
tre stihurile scandate frumos în li
niștea nopții, oaspetele drag mi-a 
povestit despre salul său, despre fap
tul că dacă aș reveni acum în Cotu 
Văii nu l-aș mai recunoaște : „A mu
rit definitiv cărămida de chirpic și 
nu există familie să nu aibă casă 
nouă — îmi spunea el. Coopera
tiva agricolă de producție a dat în 
decembrie 32 de lei la ziua-muncă, 
plus cereale în natură ; recolta de 
grîu a fost de peste 3 200 kg la 
hectar și porumb.ul a dat peste 4 
mii la hectar, și eu am devenit pen
sionar, am pensie, și mai primim pro
duse în natură, încît sînfem mul
țumiți, și toate le-am trecut în a- 
ceastă carte de lucrări poetice ; mă 
scol dimineața la cinci și încep să

lucrez cu scrisul, că mă simt ca și 
bolnav dacă nu muncesc".

în vreme ce-mi spunea toate a- 
ceste lucruri, gîndul m-a dus la miile 
de țărani pe care i-am cunoscut și 
îndrăgit de-a lungul' acestor arii și 
dintr-o dată, parcă aievea, am revă
zut imaginea acelei obișnuite, dar 
memorabile adunari generale a co
operatorilor din lecea Mare, unde un 
țăran simplu, fără profunde cunoștin
țe de jfedastru și economie politică, 
a spus atîl de convingător cîte zeci 
de hectare s-ar economisi dacă s-ar 
trasa ca pe o hîrtie de calc drumu
rile de acces la tarlale și nu s-ar 
mai merge anapoda cu camioanele 
și căruțele. Și mi-am amintit apoi de 
Nicolae Hudițeanu, cînd nu era încă 
Erou al Muncii Socialiste, cînd încă 
nu se ivise sectorul zootehnic al co
operativei agricole de producție din 
Comana, impunător și modern ca un 
institut de cercetări. O zi întreagă

Un fapt deosebit a 
intervenit acum cîteva 
zile în viața siderur- 
giștilor hunedoreni : 
pentru a doua oară 
consecutiv acest co
lectiv a primit Steagul 
roșu și diploma de în
treprindere fruntașă 
pe țară pentru rezul
tatele deosebite obți
nute în întrecerea so
cialistă pe anul 1965 
în ramura metalurgiei.

Titlu de onoare pe 
deplin meritat. în ulti
mul an al șesenalului 
siderurgiștii hunedo
reni au livrat peste 
plan produse siderur
gice în valoare de 126 
milioane lei. Fonta, o- 
țelul și laminatele fa
bricate în plus abia 
încap într-un tren cu 
19 000 de vagoane. Au 
fost asimilate noi 
mărci de oțeluri și pro
file de laminate, pro
ductivitatea muncii a 
crescut. într-un cu- 
vînt, siderurgiștii s-au 
achitat cu cinste de 
sarcinile ce le reve
neau — de a produce 
metal mai mult, de 
bună calitate.

în ce direcții s-a ac
ționat ? Care sînt prin
cipalele izvoare ale 
zecilor de mii de tone 
de metal date în plus?

— Organizarea ști
ințifică, rațională ă 
procesului de produc
ție — arată inq. 
COLAE AGACHI, 
rectorul general 
combinatului — împle
tită armonios cu pro
movarea metodelor a- 
vansate de lucru este 
cheia succeselor noas
tre. Începînd cu sec
țiile de aglomerare și 
cocsificare și termi- 
nînd cu oțelăriile și 
laminoarele, producția 
s-a desfășurat ritmic, 
lună de lună. S-au ob
ținut indici înalți de 
utilizare la agregate 
— cu deosebire la

NI- 
di- 
al

Kiseleff și Avia- 
despart de la Inco
lor, respectîndu-și

sporirea 
utilizare, 
principal 
CISMAȘ, 
„Combi-

furnalul nr. 7, oțelăria 
Martin nr. 2 și lami- 
uoarele continui.

La furnale, de exem
plu, efortul colectivu
lui a fost îndreptat 
spre reducerea con
sumului de cocs, con
comitent cu 
indicilor de 
Maistrul 
GHEORGHE 
ne relatează:
natul nostru a realizat 
anul trecut economii 
suplimentare de a- 
proape 62 000 000 lei. 
La furnalul nr. 7 s-au 
obținut aproape 1,4 
tone pe metru cub vo
lum util și zi calenda
ristică și un consum 
de cocs de numai 600 
de kg pe tona de fon-

tă. Este un rezultat 
care ne obligă în con
tinuare la noi căutări 
și eforturi. De altfel, 
toți furnaliștii, ajutați 
de specialiști, urmă
resc ridicarea tempe
raturii aerului suflat în 
furnale, creșterea 
pondere! aglomeratu
lui autofondant în în
cărcătură și a indice
lui de bazicitafe, ceea 
ce ne va da posibili
tatea ca primul an al 
cincinalului să-1 în
cheiem cu rezultate 
și mai bune".

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

La decernarea Steagului roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură fabricii de ulei „Munte

nia” din Capitală
Foto : A. Cartojan

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ingineria are la bază construc
ția de mașini sau construcția de 
orice fel cu ajutorul mașinilor. 
De aceea, afară de caracterul de 
originalitate, rezultatul muncii in
ginerești de concepție trebuie să 
aibă ca trăsătură specifică asam
blarea ordonată a tuturor cunoș
tințelor diversificat însușite : fizico. 
matematice și chimice, tehnologice, 
tehnico-economice. Dar rezultatul 
concepției nu este nici pe departe 
o simplă întîlnire de cunoștințe 
diverse. Condiționarea reciprocă, 
interdependența componentelor și 
factorilor unei 
construcții ingi
nerești pretind 
ca, din contra, să 

.se realizeze o co
ordonare strictă 
între ele și mai
ales pe grupe, a tuturor cunoștințe
lor. în proiectul unui motor cu ar
dere internă, de pildă, între'calcu
lele de mecanică și cele de rezis
tență, între acestea din urmă și 
procedeele tehnologice există o le
gătură intimă. La rîndul lor, toate 
calculele sînt coordonate de necesi
tatea descoperirii soluțiilor optime 
din punct de vedere economic.

Cred că nu este lipsit de interes 
să se examineze rezultatele unei 
anchete, făcute printre mai mulți 
ingineri cu specialitatea mecanică, 
în legătură cu numărul ocaziilor 
în care aplică săptămînal nume
roase grupe de cunoștințe. Astfel, 
privind aplicarea într-o lucrare 
concretă cel puțin o dată pe săp- 
tă.mînă, au rezultat următoarele 
procente pentru diferitele grupe 
de cunoștințe : matematici 70 la 
sută, desen tehnic 60, mecanică a- 
plicată 43, proprietățile și rezis
tența materialelor 41, tehnologie 
31, bazele electronicii 30, mecani
ca fluidelor 28. mașini termice 25, 
teoria mecanismelor 24, metalur
gie 23, automatică 22, termodina
mică 21, vibrații 10 etc. Desigur, 
rezultatele unei astfel de anchete 
pot fi discutabile, dar este semni
ficativ faptul că, pînă și ingineri 
mecanici de atelier, nu numai cei 
din serviciile de concepție ale u- 
zinelor, sau din institutele de pro
iectări și cercetări, în majoritatea 
lor aplică frecvent cunoștințele de 
bază amalgamate în cadrul specia
lității lor.

Stăpîn conștient al cunoștințelor 
acumulate în anii de facultate și 
nicidecum simplu purtător al lor, 
inginerul este un creator; pînă și 
cea mai măruntă realizare a sa 
este rezultatul unei munci de con
cepție. De toate aceste cerințe este 
firesc să se țină seama în ansam
blul procesului de pregătire a vii
torului inginer. în acest proces 
există, după părerea mea, două e- 
tape mai importante, mai semni
ficative, în care inginerul în deve
nire poate deprinde cu precădere

DE LA CORESPONDENTUL
NOSTRU LA MOSCOVA

mesager al Pămîntului
Venus

elementele muncii de concepție și 
anume : așa numitele cursuri de 
specialitate și proiectele de diplo
mă. Prin intermediul celor dinții 
se ia contact cu mașina, agregatul, 
utilajul, instalația, construcția sau 
procedeul care îmbină și solicită 
toate cunoștințele de bază ale tî- 
nărului specialist în proporții și 
combinații specifice. Proiectele de 
diplomă — ca expresie a muncii de 
concepție și ca generator al crea
ției materiale — întrunesc cunoș
tințele obținute în mod treptat, 
împărțite pe mai multe discipline, 

reprezintă prima 
probă a modului 
de însușire a ar
tei inginerești, un 
examen al mun
cii aplicative de 
concepție.

Examinarea structurii învăță- 
mîntului tehnic superior din țara 
noastră ne îndreptățește să afir
măm că, în general, este în mă
sură să asigure, cel puțin pentru 
facultățile din ramura mecanică, 
cerințele schițate mai înainte. So
cotesc totuși că, ținînd seamă de 
marile obiective economice, de ce
rințele progresului tehnic și ale 
dezvoltării științei, preconizate de 
documentele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., la care inginerii trebuie 
să-și aducă o contribuție de prim 
ordin, acest învățămînt ar putea 
fi perfecționat sub aspectul unei 
mai precise și efective contribuții

(Continuare în pag. a V-a)
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® Delegația
guvernamen- 
tală română
a sosit la Cairo

în a treia săptămînă
— Miercuri s-a anun

țat câ Paul Segers, în
sărcinat de rege cu 
formarea noului gu
vern, și-a depus man
datul.

țrp oselele 
% tori se 
]s~ puful

farmecul și prestanța. în 
Piața Victoriei ai un mo

ment de cumpănă, apoi alegi cum 
îți dictează sufletul, fie aleile um
broase ale Șoselei Kiseleff, fie spa
țiile largi și înflorite ale Șoselei 
Aviatorilor. între aceste două arte
re, imediat după Muzeul de istorie 
a partidului și vis-ă-vis, după Insti
tutul geologic, se află cîte o pă
durice cu alei și bănci. Locul e 
agreabil, libertatea răsfățată a 
copacilor în vecinătatea centru
lui citadin surprinde și odihnește.

Stau pe bancă și contemplu ara
bescul crăcilor dezgolite pe cerul 
palid-senin de început de pri
măvară îmi place culoarea brună 
a pămîntului hrănită surd de roșu 
și verde : urmele toamnei, prevesti
rea primăverii Printre copaci, în 
fata mea. întrezăresc împrejmuirea 
de beton a parcului ; tot acolo mi 
se pare că zăresc un morman de 
bolovani imposibil atîta neglijen
ță 1 Mă apropii, las în urmă per
deaua de trunchiuri și descopăr 
statuia lui Jalea „Centaurul', in
tr-adevăr penibil grămădită lin
gă zidul împrejmuitor Mai în
colo, cu prezența complet anihi
lată. bustul lui Leonard, de O. Han, 
iar în păduricea de vis-â-vis, 
pierdut între copaci, bustul lui 
Ovidiu, de Corneliu Medrea. După 
ce criterii au fost așezate aceste 
lucrări ? Poate că aict a dictat pre
judecata „neglijenței artistice’ sau 
întîmplarea încarnată în persoana 
vreunui grădinar. Mai încolo și mult

mai la vedere, înfipt chiar lîngă 
șosea, se află un „edificiu" Cloche- 
merle... în urmă, la capătul Șoselei 
Kiseleff, am văzut cîțiva oameni 
lucrînd cu grijă la netezirea unui 
strat pentru flori, un fel de mormînt 
mare, cu vase urîte de teracotă la 
colțuri. Soluția cu straturile și ron
durile de flori pentru mobilarea

orice alt element asociat cu ele 
pierde din importanță. De aceea 
cred că mai ales sculptura nu 
poate trăi printre flori ; busturile 
ieșite din rondurile de flori sau a- 
flate în vecinătatea lor par monu
mente funerare. Aglomerarea stu
diată a florilor mi-a comunicat tot
deauna fie exuberanță, fie morbi-

SUGESTI1

de fapt un loc de popas și odihnă 
pe malul Jiului. Brâncuși demon
strează aici că obiectul pus în na
tură nu poate fi gîndlt în sine, ci 
împreună cu natura pentru care a 
fost creat. Revenind, subliniem că 
forma și amplasarea unei bănci nu 
sînt indiferente și că parcurile Bucu- 
reștiului merită și din acest punct 
de vedere concursul sculptorilor și 
arhitecților.

Vara, cetățeanul se plimbă mai 
des cu familia lui către lacuri. Co
piilor li se face sete, soția dorește 
„ceva dulce", iar el vrea să afle 
rezultatele sportive. Se oprește la 
primul chioșc să cumpere limona- 
dă, bomboane și „Sportul*. Nu este 
indiferent dacă cetățeanul se o- 
prește în fața unei tonete 
colorate, pată vulgară în 
sau dacă, cumpărîndu-si 
bomboanele și limonada
cunoștință cu o nouă creație arhi
tectonică. „Micro-complexele* co
merciale s-ar putea adăposti sub 
sau în interiorul unor forme de be
ton care să sporească neprevăzu
tul naturii însăși. Nu mă gîndesc 
la reproducerea detestabilă în be
ton a ciupercilor, trunchiurilor de 
arbori sau grotelor ; ci la crearea 
unor forme strict arhitecturale, fan
teziste dar echilibrate, îmbinînd 
funcția lor utilitară cu cea estetică, 
de obiect integrat naturii.

Merg mai departe dialogînd în- 
tr-una cu imaginile ce mi se oferă 
Ajung în Parcul de Cultură la pa
vilioanele de lîngă Muzeul satului, 
la Muzeul satului... la pavilioanele

M-am adresat prof. IURI ALEXANDROVICI 
RIABOV, doctor în științele fizico-matematice, 
cu rugămintea de a comenta rezultatele zbo
rului stației 
martie pe planeta 
blema U.R.S.S.

„Venus-3", care a depus la 1 
Venus, un fanion cu em-

Geta BRATESCU

pripită a porțiunilor virane este co
modă, poate prea comodă. în mij
locul acestor spații deschise ar 
putea fi amplasate sculpturi care 
astfel să respire liber. în jur, ver
dele întins al unei peluze ar crea 
odihna necesară și ar dubla im
presia de spațiu. Florile în pro
fuziune produc beția ochiului și

ditate; aș zice că jocurile apei, fîn- 
tînile pot crea contrapunctul ne
cesar acestor extreme.

Privesc cu atenție băncile care 
ritmează din loc în loc. destul de 
rar, șoseaua. Sînt urîte în parcul 
de la Tg. Jiu avem evidența pu
terii pe care obiectele o exercită 
asupra naturii. „Masa dacică" este

strident 
peisaj, 
ziarul, 

el face

— Ce demon
strează și ce per
spective deschide 
științei experien
ța stației automa
te „Venus-3" ?
— a fost prima 
noastră întrebare.

— încheierea cu 
succes a zborului sta
ției automate „Ve- 
nus-3“ aduce științei 
noutăți importante. 
Se știe că planeta. 
Venus atrage atenția 
savanților din lu
mea întreagă. Dis
tanța dintre Pămînt 

. și Venus variază în
tre 39 de milioane și 
285 de milioane kilo
metri. Cînd Venus se 
îndepărtează de Pă
mînt, poate fi vă
zuta seara ca o stea 
strălucitoare. în acest 
an, Venus a strălucit 
mai intens la 1 mar
tie, adică tocmai în 
ziua cînd suprafața 
si a fost atinsă de 
stația automată in- 
■.erplanetară „Venus- 

Aceasta constituie 
a 

so-

mus- 
dis- 
sute 
paremetri. Asta 

lucru de necrezut, 
nimerești însă de 
Pămînt o țintă ca

(Continuare în pag. a V-a) o

3“.
o mare realizare 
științei și tehnicii 
vietice.

închipuiți-vă
un vînător, care s-ar 
afla la fereastra unui

automobil în mișcare, 
ar trage într-o 
că, aflată la o 
tanță de cinci 
de 
un 
Să 
pe
planeta Venus e mult 
mai greu. în timpul 
zborului, asupra sta
ției automate au ac
ționat în același timp 
forțele de atracție 
ale Pămîntului, Soa
relui, ale planetei Ju
piter, și altor plane
te. Toți acești factori 
sînt de natură să în
greuneze foarte mult 
calcularea traiecto
riei. Dar greutățile 
de calculare a unei 
traiectorii de 300 mi
lioane kilometri sînt 
mai puțin dificile de- 
cît greutățile legate 
de înfăptuirea unui 
asemenea zbor. Cea 
mai mică eroare duce 
la un eșec inevitabil.

La sfîrșitul porți
unii traiectoriei acti
ve, unde viteza atin
gea 11 200 metri oe 
secundă, o greșeală 
de un metru pe se
cundă dă o 
mai mare de 
kilometri. De

este extrem de dificil 
ca stația să 
rească pe
Venus sau să treacă 
pe lîngă ea la o dis
tanță dinainte stabi
lită, fără corecturile 
necesare de traiecto
rie, în timpul zboru
lui.

— Ce ne puteți 
spune despre ope
rația de corectare 
a traiectoriei ?

— Corectarea tra
iectoriei este o pro
blemă complicată. în 
primul rînd, trebuia 
să se aprecieze, cu o 
foarte mare exacti
tate. poziția și viteza 
stației interplanetare 
automate. Dar 
tanța pînă la stație, 
în
s-a 
rea 
de 
milioane 
Astfel, după efectua
rea calculelor 
sare. la 
dată de pe 
s-a pus în 
motorul de 
care a modificat vi
teza navei Ia mărimea 
necesară. Această o- 
perație a fost înde
plinită cu precizie.

Ambrozie 
MUNTEANU

nime- 
planeta

dis-

cîndmomentul 
executat corecta- 
traiectoriei, era 
aproximativ 20 

kilometri.

nece- 
comanda 
Pămînt. 
funcție 

corecție

eroare
40 000 
aceea

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

O Proiectilul nuclear 
câzut în Spania 
definitiv pierdut

— a confirmat miercuri 
Departamentul de Stat

— Cu 
Camera 
aprobat 
nomică 
britanic.

acest scrutin 
Comunelor a 
politica eco- 
a guvernului

B WASHINGTON

NOI CREDITE

DIN VIETNAM
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Jurisconsulți, activiști

obștești și cadre din în

deprinderi își spun părerea

despre modul cum funcțio

nează comisiile de litigii

și consiliile de judecată

Pentru ca. serie de abateri de 
mai mică iănlportanță de la nor
mele legislației muncii să nu mai 
ia calea tribunalelor ci să fie so
luționate chiar' în unitatea respec
tivă, operativ, pe baza unei pro
ceduri simple /prin participarea 
sindicatelor, a tovărășiilor de mun
că), legiuitorul a preconizat înfiin
țarea a două orgtane de jurisdic
ție a muncii : comisia de soluțio
nare a litigiilor de muncă (în com
petența căreia intra litigiile pri
vind desfacerea contractului de 
muncă, concedii de odihnă, echi
pament de protecție, plata orelor 
suplimentare etc.) și consiliul de 
judecată, care are saircina de a 
examina abaterile disciplinare.

în structura lor și în modul lor 
de funcționare sînt îmbinate atît 
caracteristicile unor instanțe de 
judecată, cît și a unor organe ob
ștești chemate să educe pe sala- 
riații din întreprinderi, să influ
ențeze formarea opiniei publice în 
spiritul legilor, aJ normelor de 
conviețuire socialistă.

Pentru a cerceta eficienta acti
vității acestor organe de jurisdic
ție a muncii, am recurs la o com
parație. pe bază de date statistice. 
La Fabrica de confecții din Bucu
rești, de pildă, cam 20 la sută din
tre hotărîrile comisiei de litigii 
sînt contestate Ia instanța superi
oară (comitetul sindical, ca organ 
de jurisdicție), pe cînd la Fabrica 
de produse lactate București, pro
centul de contestații asupra hotă- 
rîrilor comisiei de litigii pe a- 
ceeasi perioada (anul 1965) este de 
3 ori mai mane (circa 60 la sută). 
Aici se reflectă, în bună măsură, 
însuși modul de lucru diferit, ca 
temeinicie și competență, al celor 
două comisii.

— Important este — ne spune 
tov ECATERINA HAGIANOGLU, 
din comitetul siradical al Fabricii 
de confecții București. — ca deci
ziile comisiei de litigii să fie co
recte. Aceasta presupune elabo
rarea lor după o analiză temeini
că. în conformitate cu prevederile 
legii. Cînd ambele părți — anga
jatul și reprezentantul întreprinde
rii — au siguranța că s-au cîn- 
tărit fantele și dovezile, temeinic, 
legal, că „s-a făcut dreptate", de
ciziile comisiei nu sînt. de regulă, 
contestate.

La cealaltă întreprindere, Fa
brica de produse lactate, cei pe 
care i-am consultat (membri în co
mitetul sindical, membri ai orga
nelor de jurisdicție, .jurisconsultă 
etc.) împărtășesc și ei acest punct 
de vedere. Si totuși, de ce atît de 
multe contestații, majoritatea din
tre ele avînd la bază sesizări ale 
întreprinderii ? Ne răspunde tov. 
GH TIGĂERU. șeful oficiului ju
ridic •

— Fiindcă nu totdeauna aceste 
decizii reflectă, după părerea mea, 
întocmai prevederile legii. între
prinderea. cînd înaintează un caz 
la comisia de litigii, are avizul unui

specialist, al jurisconsultului. Pe 
cînd cei care judecă în comisia de 
litigii, la noi în fabrică, nu primesc 
nici un fel de asistență juridică. 
De aceea, multe dintre cazuri a- 
jung pînă în fața tribunalului.

Această stare de lucruri, cauza
tă de o defectuoasă colaborare în
tre organele de jurisdicție, îndru
mate de sindicat și oficiul juridic 
al întreprinderii, este confirmată 
și de răspunsul tov. RADU MA
RIN, secretarul tehnic al comisiei 
de litigii.

— Nu dispunem, pentru consul
tare, de textele legilor de care a- 
vem nevoie. Nu cunoaștem hotă
rîrile tribunalului asupra unor ca
zuri pe care le-am judecat în co
misia de litigii, ca astfel să ne 
dăm seama cînd am procedat bine 
sau nu. E drept că juriștii ne fac 
instructaje periodice, dar în mod 
general. De multe ori însă e ne
voie de consultații concrete, Ia 
„caz". Lipsind acestea, se întîm- 
plă ca în situații mai complicate, 
membrii comisiei de litigii să se 
pronunțe conform unor păreri pro
prii, și nu conform legii.

— Oficiu] juridic nu se „ameste
că" în treburile acestea, ca să nu 
se creadă că încearcă să......influ
ențeze" hotărîrile comisiei, — ne 
explică afabil directorul Fabricii 
de produse lactate.

Pe bună dreptate, tov. MIRCEA 
UNGUREANU, șeful oficiului ju
ridic de la uzina „Timpuri noi", 
observa :

— Nu e vorba de nici o „influ
ențare", ci de lipsa unei colaborări 
între oficiul juridic și comisia de 
litigii. Scopul amîndurora este a- 
celași : elaborarea unor soluții 
juste, legale. Juristul poate, e chiar 
dator, atunci cînd e solicitat, să 
dea toate lămuririle. Bineînțeles, 
comisia soluționează cazul cum 
crede de cuviință. Dacă în timpul 
rezolvării litigiului se ridică vreo 
excepție de drept, care-i depășeș
te competența, e bine să se dea 
un nou termen de judecată, pen
tru a putea consulta între timp un 
specialist. E indicat, de asemenea, 
ca directorul să numească drept 
delegat al întreprinderii pe omul 
cel mai competent pentru rezol
varea fiecărui caz în parte, nu un 
delegat „permanent", răspunzător 
cu toate litigiile.

Numeroși cititori ne semnalează 
că organele de jurisdicție din în
treprinderi. comisiile de litigii cu 
precădere, sînt aglomerate cu ju
decarea unor pricini cu totul ne
importante, sau cu altele care ar 
fi putut fi preîntîmpinate, în ca
zul cînd ar fi existat din partea 
conducerilor administrative o pre
ocupare în acest sens. în loc să fie 
puse în discuție zeci și zeci de a- 
bateri, oare nu e mai bine ca prin- 
tr-o serie de măsuri bine chib
zuite să fie închise înseși sursele 
care generează aceste abateri ?

în cursul anchetei noastre am 
sesizat și diferite aspecte ale ac
tivității consiliilor de judecată. 
Există tendința, în unele între
prinderi, să se recurgă prea des, 
și în mod nediferentiat, la sanc
țiuni administrative. Consiliile de 
judecată sînt ocolite.

Se pune problema : în cazul u- 
nor abateri disciplinare sau cînd 
se constată lipsa de grijă față de 
avutul obștesc, după ce criterii 
trebuie să se ghideze conducătorul 
unității pentru a stabili dacă e 
mai indicat să se dea o sancțiune 
administrativă sau să sesizeze con
siliul de judecată ?

Desigur că, așa cum se întîm- 
plă întotdeauna cînd e vorba de a 
influența conduita umană, nu se 
pot da indicații șablon. Sînt ca
zuri cînd sancțiunea comunicată în 
scris își atinge scopul, mai ales în 
cazul unei abateri nu prea grave, 
sau cînd e vorba de un om con
știincios, care a greșit întîmplător.

Dar a aplica în cazul tuturor aba
terilor sancțiuni administrative, 
cum fac unii conducători de uni
tăți, ni se pare un procedeu greșit.

— Cînd abaterile sînt grave sau 
capătă un anume grad de frecven
ță, ele trebuie să fie îndreptate 
spre consiliul de judecată, afirmă 
tov. CONSTANTIN CUTAVA, de 
la Fabrica de confecții-București. 
în felul acesta e stimulată opinia 
publică, efectul educativ sporește.

. în consecință, , tot ca un reme
diu preventiv: intensificarea mun
cii de educație de către comitetele 
sindicale, sesizarea în,că „în fașă" 
a unor abateri și criticarea lor, 
cînd ele nu capătă un aspect prea 
grav, în cadrul grupelor sindicale.

— Comisiile de litigii, consiliile 
de judecată și-au dovedit, în a- 
cești ani, utilitatea, realizîndu-și 
menirea cu care au fost investite 
de lege, ne spune GH. GENUCHE,

79 upă un timp 
destul de înde
lungat, în care 
s-a amuzat și 
a amuzat scri

ind cîteva comedii, de 
unde spectatorii aflau 
că nu e frumos să-fi 
înșeli nevasta sau că 
nu e rentabil să fii excroc. 
Aurel Baranga s-a hotărît 
să reînnoade firul cu Mie
lul turbat, cea mai semni
ficativă lucrare a sa, și în 
același timp una din pie
sele solide ale dramatur
giei anilor socialismului.

Spuneam cu un alt pri
lej că, scrisă cu atî- 
ția ani în urmă, Mielul 
turbat rămîne calitativ

0 mie de prieteni
(Urmare din pag. I)

m-am ținut de el, ca umbra, șl după 
ani de zile nu mi-l pot imagina altfel 
decît ca un ofifer de stat major, por
nit să cerceteze cele mai înaintate 
posturi de luptă, încît seara, cînd el 
era încă plin de energie după atîfia 
kilometri făcufi pe jos și rezuma to
tul într-o consfătuire cu brigadierii, 
fin minte și azi, spre rușinea mea, 
am ațipii frînt de oboseală și el a 
zîmbit ocrotitor, spunîndu-mi că 
„mai avem pufin și să nu vă supă- 
rafi, dar așa-i la jară". Avea o față 
plină de colb, semăna cu un trac
torist sau cu un miner și după ce-am 
intrat în camera de oaspefi, privind 
luna cum albea perefii, încă i-am 
auzit glasul întrebînd ceva, făcînd un 
ultim rond pe la magazii și grajduri, 
încît am adormit cu glasul său în 
vis.

Dar cum i-aș putea uita pe țăranii 
cooperatori din Pribeșfi, satul mol
dovean care pînă în 1954 nu vă
zuse încă un microscop și unde am 
admirat un surprinzător teren de cer
cetări experimentale, care nu era al 
vreunei academii ci al unei simple 
cooperative agricole de producție I 
Și azi trebuie să mai am pe undeva, 
caietul țăranului cooperator Nicolae 
Voinea, caiet în care acesta trecea 
datele meteorologice și condițiile în 
care erau silite să crească pe lotu
rile experimentale hrișcă, sorgul pen
tru boabe, sorgul zaharat și nigrilica. 
Copil fiind, Nicolae Voinea umblase 
„paparudă” ca să aducă ploaia și a- 
mintirile sale tragice despre pămîn- 
ful crăpat de arșifă și de sete, evo
cate lîngă pluviometrul din grădina 
experimentală a cooperativei agrico
le de producție, sunau ca paginile 
unui neobișnuit roman oral ce își

aștepta doar copistul șl cronicarul ca 
să fie așternut pe hîrfie.

De-atunci încoace nu se mal miră 
nimeni, întîlnind în cooperativele a- 
gricole de producție case-laborator 
și terenuri experimentale, sau fărani 
învăjînd la cursul agrozootehnic lu
cruri care fin de practica șl profesia 
unui inginer, pentru că mai mult de
cît orice în lumea satului contempo
ran, caracteristică este, în gradul cel 
mai înalt, pasiunea cărții, a științei, 
ideea nobilă și cuceritoare că omul 
stăpînește pămîntul și roadele sale 
prin forja culturii. „Azi nici țăran nu 
pofi fi fără carte”, mi-a spus acum 
cîfiva ani președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Gh. Lazăr în Bărăgan. Fusesem să 
scriu un reportaj despre el și nu-l gă
sisem în sat. „E la București, învață”, 
mi-au spus cu orgoliu consătenii săi și 
l-am găsit la... cîteva sute de metri 
departe de Casa Scînteii, înfr-unul 
dintre amfiteatrele Institutului Agro
nomic, elev cu tîmplele încărunțite, 
cu o servietă plină de caiete și 
cursuri.

Și, în sfîrșit, ca un ecou la „re
gistrul cu lucrări poetice” al bătrî- 
nului Gheorghe Bică, îmi amintesc 
de-o scrisoare trimisă Uniunii Scri
itorilor, tocmai din Medieșul Aurit, 
de lîngă Satu Mare, și prin care con
siliul de conducere al cooperativei 
agricole cerea să vină un scriitor să 
stea o vară și-o toamnă și-o iarnă 
la Medieșul Aurit și să scrie o carte 
despre oamenii de-acolo.

Mulfi dintre acești oameni vor veni 
în curînd la București, la apropiatul 
Congres de constituire a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Cu speranță, emoție și fe
ricire, mă voi reînfîlni și eu cu o mie 
de prieteni.

cea mai nouă piesă a lui 
Baranga în raport cu lu
crările sale mai recente, 
care — deși realizate cu 
talentul și meșteșugul său 
binecunoscute — erau 
mai pufin originale și mai 
puțin virulente, abordau 
o tematică destul de mi
noră, reluînd elemente ale 
vodevilului și farsei bu
levardiere.

în intenția autorului, 
Sfîntul Mitică Blajinu e un 
„miel turbat 1966". El nu 
se mai bate însă pentru o 
cheie franceză cu niște 
birocrați dintr-un cabinet 
tehnic. După douăzeci de 
ani de funcționare într-o 
arhivă a unei întreprin
deri (după toate aparen
tele legată de atribuțiile 
comerțului exterior), Miti
că descoperă — în mo
mentul cînd e scos la 
pensie de un șef care, 
pentru a se pune bine cu 
nu știu ce adjunct, nu
mește în locul lui pe un 
imbecil — descoperă, zic, 
că în societatea noastră 
dreaptă, socialistă, mai 
există șefi ce abuzează 
de putere, demagogi și 
carieriști.

Și atunci. Mitică „tur
bează" Și, turbînd, pune 
la cale o farsă (Baranga 
e doar meșter în mînuirea 
farselor), dar o farsă din 
cale afară de farsă, susți- 
nînd că în timp ce toți 
șefii îl credeau cel mai 
blajin dintre sfinți, el fă
cea — ce credeți î Preda 
arhiva Instituției unei... 
puteri străine Lovitură de 
teatru, senzație, panică. 
De aci situații peste situa
ții, care de care mai comi
ce și mai supralicitante. 
Lumea rîde, se bucură pe 
bună dreptate că Mitică 
al nostru le-a venit de hac 
urîfilor înspăimîntați de a 
se vedea amestecați, din 
lipsă de vigilentă, într-o 
afacere de spionaj, far în 
cele din urmă, Mitică e 
numit director adjunct pe 
lîngă fostul său șef.

După căderea cortinei, 
după ce am aplaudat 
o dată cu sala cîteva 
foarte, foarte Izbutite sce
ne, adevărate numere 
demne de cel mai bun 
„Kabaret der Komiker' 
(din păcate acest gen nu 
se practică încă la noi), 
m-am întrebat : ce s-ar fi 
întîmplat dacă blajinul 
nostru „sfînt” Mitică n-ar 
fi fost scos la pensie 7 Și 
dacă o dată cu el n-ar fi 
fost îndepărtată din ser
viciu buna sa prietenă, 
dactilografa Adela Cosîm- 
beanu. Asta face ca în 
ceasul al doisprezecelea 
(al celui de-al șaizecilea 
an de viată și al celui 
de-al douăzecilea de 
muncă în instituție) Mitică 
să se sesizeze. Altminteri, 
probabil că, așa cum a 
stat douăzeci de ani la 
arhivă, oftînd după Adela 
pînă au îmbătrînit amîn- 
doi mîncînd iaurt în fie
care zi de serviciu, ar 
mai fi stat încă mulți ani 
și ar fi filozofat ca în ac
tul întîi pe marginea unui 
„trist destin", care l-a fă
cut să-și Irosească vre
mea în ședințe și să ră- 
mînă, după propria sa ex
presie. „corigent la via
ță' Probabil că nu l-ar fi 
interesat nici de aci în
colo că ticăloși ca Ion 
Cristea, Colibaș <8 Co ar 
fi continuat să-și facă de 
cap. Dacă n-ar fi fost 
călcat pe sfînta sa bătă
tură personală, treaba 
lor 1 îndoielnică autorita
te morală a unui personaj 
pe care autorul îl vrea 
exponentul propriilor sale 
idealuri etice, al atitudinii

judecător la tribunalul raionului 
16 Februarie. Pentru a-și spori e- 
ficiența, ele trebuie să îmbunătă
țească colaborarea cu toți factorii 
care sînt chemați să le dea ajutor 
în muncă: oficiul juridic (în ce 
privește consultațiile referitoare la 
procedură și interpretarea legii), 
conducerea întreprinderii (privind 
numirea unor delegați competenți, 
obținerea unor lămuriri complete, 
a unor acte doveditoare pentru e- 
lucidarea litigiilor etc.), comitete
le sindicale (care au menirea să le 
îndrume și controleze activitatea). 
Ele trebuie să vegheze cu stricte
țe la aplicarea legii (respectarea 
termenelor, a procedurii, elabora
rea de decizii juste), căci numai 
așa își îndeplinesc menirea, capătă 
autoritate, influențează pozitiv for
marea opiniei publice.

Vasile NICOROVICI

principiale, combative, 
exemplare 1 Și pe care îl 
mai și investește în final 
cu funcția de director 
adjunct.

Din fericire, uneori nu 
tot ce se vede pe scenă 
se petrece aidoma în via
ță. Ba, dimpotrivă. Există 
la noi foarte mulți oa
meni, poate mai puțin 
sfinți și sigur mai puțini 
blajini (ceea ce e cît se 
poate de bine 1) care nu 
douăzeci de ani, dar nici 
măcar douăzeci de zile 
n-ar fi tolerat asemenea 
apucături ca acelea pe

Institutul de cercetări chimico-farmaceutice. Ing. Maria Popa determină conținutul de vitamină B I din 
biostimulatori Foto i Agerpres

tuat în contextul opiniei 
publice reale, atitudinea 
sa devine exact inversul 
acestei aparențe : de co
modă pasivitate. Pe teme
lia solidă a realității, 
prin prezența unei opinii 
publice combative, intran
sigente, caracterul ofensiv 
al piesei ar fi crescut, ca 
și forța ei educativă : 
pentru că blajinul Mitică, 
și o dată cu el spectato
rii, ar fi înțeles că tot atît 
de reprobabilă ca și ti
căloșia este și pasivitatea 
față de ea. Măcar dacă 
autorul — în lipsa acestei

repercusiuni asupra reali
zării artistice. Tocmai de 
aceea, noua piesă a lui 
Aurel Baranga nu repre
zintă un progres nici din 
punctul de vedere al meș
teșugului dramaturgie. De 
altfel, unele cronici (de 
pildă cele apărute în 
„Tribuna", „Ateneu") au 
sesizat multe din slăbiciu
nile piesei; altele, însă, 
i-au făcut autorului un 
prost serviciu prin diti- 
rambe cu totul deplasate, 
de felul acelora apărute 
în „România liberă".

Comedia Sfîntul Mitică

Distribuția asigurată 
piesei de către Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra' 
a pus în valoare nu nu
mai cu talent, ci cu o pa
siune cetățenească dem
nă de toată lauda pagi
nile cele mai incisive, 
scrise cu virtuozitate de 
autor. Există în spectacol 
momente antologice, sus
ținute în special de Toma 
Caragiu, Paul Sava și 
Octavian Cotescu (e drept 
că sînt și cele mai izbu
tite roluri ale piesei) în 
trei personaje-prototip : 
Cristea, Colibaș și Vasile

SFÎNTUL
MITICĂ BLAJINU11
-------- la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" ---------

care pe bună dreptate le 
denunță Mitică. Dar acești 
oameni nu meditează cu 
amărăciune că și-au irosit 
tinerețea în ședințe, că 
au rămas „corigenți la 
viață" Ei sînt oamenii 
care s-au luat de piept 
cu enorme greutăți de-a 
lungul acestor douăzeci 
de ani, au suferit de pe 
urma unor nemernici ca 
aceia descriși de Baran
ga, și chiar mai răi decît 
aceștia — dar au satis
facția că t-au învins și, 
pînă la urmă, au construit 
socialismul și vor construi 
comunismul, fără măcar 
să le fi trecut prin cap că 
pentru asemenea atitudi
ne curent cetățenească 
merită vreo recompensă 
(deși viața le-a dat-o). 
Cine reprezintă în Sfîntul 
Mitică Blajinu pe acești 
oameni, această forță so
cială al cărei strălucit 
exponent era, în Mielul 
turbat, neuitatul Spiridon 
Biserică ?

Viciile combătute de 
Baranga există, tipurile 
care le încarnează scenic 
sînt reușite, dar în ce ca
dru concret se mișcă ele ? 
în această instituție — 
pare-se destul de impor
tantă — toți funcționarii de 
răspundere ai respectivei 
direcții sînt niște otrepe. 
Colegii de birou ai lui 
Mitică (cu excepția Ade
lei) sînt: un incapabil 
oportunist și laș (Mitro
fan) și doi tineri cam 
chiulangii (Gică Balaban 
și Geta Tudorică). Despre 
cei doi proaspăt angajați 
(Doina Boboc și Vasile 
Vasile) ce să mai vor
bim 1 Corespunde reali
tății o asemenea aglome
rare excesivă ? S-ar pă
rea că, în afară de mi
nistru și de Mitică în
suși, autorul n-a mai 
descoperit nici un alt 
funcționar cinstit. Pentru 
că, ce ne aduce „happy- 
endul* piesei ? Păstrarea 
în funcție a lui Ion Cris
tea (demascat ca ticălos), 
ridicarea în slujba de șei 
al arhivei a tînărului 
Gică Balaban (caracteri
zat ca neserios și minci
nos). Cum se vede, lumea 
piesei este o lume artifi
cială, închisă, în care 
noul nu numai că n-a pă
truns, dar nici nu poate 
pătrunde. O astfel de 1- 
magine stranie, ignorînd 
cu desăvîrșire ceea ce 
este înaintat în viața 
noastră, ar putea acredi
ta ideea că, prin relații 
neprincipiale, elemente 
descompuse de teapa lui 
Ion Cristea se pot menți
ne la nesfîrșit în posturi 
înalte, netulburați.

Sigur că în această in
credibilă „țară a nimă
nui", Mitică Blajinu poate 
apărea erou. Spun poate 
apărea, pentru că la o 
cît de superficială con
fruntare cu realitatea, si

opinii publice concrete — 
ar fi exprimat un punct 
de vedere critic față de 
concepția : „nu mă bag, 
nu mă amestec, cît timp 
nu mă privește pe mine 
personal 1' Dar Mitică 
Blajinu e prezentat ca 
purtător de cuvînt al unor 
idealuri morale și cetă
țenești de care se dove
dește prin întreaga sa 
biografie foarte departe. 
Dacă în loc să-1 fi vrut cu 
orice preț un personaj 
„pozitiv", cedînd astfel 
unui clișeu prestabilit, 
s-ar fi lăsat călăuzit de 
adevărul vieții, de datele 
caracterologice Inițial a- 
tribuite și ar fi urmărit 
evoluția sa firească, auto
rul ar fi realizat poate cu 
Mitică Blajinu pe unul din 
cei mai tnteresanți eroi de 
satiră : omul care, nepă
sător la năpasta altora, 
ajunge s-o simtă pe pro
pria sa piele. încă o do
vadă că, oricît de meșter 
ai fi în construcția drama
tică, inconsecvența în lo
gica personajelor și arti
ficialul unor situații au

Blajinu poartă de sigur 
amprenta vervei lui Ba
ranga, excelent mînui- 
tor al replicii. Dialogul 
său e și de astă-dată scă
părător, Inventivitatea co
mică, generoasă. El folo
sește și aci cu îndemîna- 
re tehnica răsturnărilor de 
situații, ceea ce-i permite 
să-și pună personajele 
incriminate în Ipostaze 
năstrușnice pentru a le 
putea „radiografia" din 
cele mat hazoase un
ghiuri. La spectacol se 
rîde (uneori, totuși, „le 
zice* cam gros, ajungînd 
chiar la vulgarități supă
rătoare), dar lipsa repre
zentanților opiniei noas
tre publice combative, de 
reală autoritate morală, 
angrenată efectiv în lup
tă, sau a unui punct 
de vedere ferm al auto
rului față de destinul per
sonajelor sale, scade vi
rulența satirei, reducînd 
adesea ceea ce ar fi pu
tut fi lovitură de spadă, la 
o simplă poantă can- 
canleră.

Vasile. Felul cum Caragiu 
debitează discursul „fes
tiv", cu prilejul pensionă
rii lui Mitică, întreaga sa 
ținută, morga găunoasă 
(mai puțin abuzul de 
ticuri verbale), șmecheria 
de canalie cu care se 
„orientează" față de niște 
superiori prezumtivi, even
tual viitori șefi, aerul bo- 
nomo-ipocrlt devenit o a 
doua natură, spaima ie
purească atunci cînd se 
simte încolțit, inventivita
tea sa în a pune la cale 
cele mai abjecte calomnii 
constituie o sumă de 
nuanțe și atitudini ce dau 
personajului o deosebită 
elocvență. Servil, gata să 
ghicească parcă și gîndu- 
rile negîndite încă ale 
șefului, Paul Sava în ro
lul lui Colibaș, copie mă
runtă a directorului, trece 
prin scenă, mai bine zis se 
prelinge ca o umbră, ex- 
celînd în monologul 
ce poate fi intitulat o 
„nouă arie a calomniei", 
demascare precisă a unui 
diabolic procedeu de în
scenări din cele mai 
mîrșave, camuflate sub 
argumente „principiale",

Pe alte date de caracter, 
afișînd parcă întreaga 
nevolnicie a personajului 
în gesturi, în mers, în le
nea indiferentă dar șirea- 
tă cu care abia se mișcă 
sau deschide gura, dar 
zbir de îndată ce intră în 
funcție, Octavian Cotescu 
a creat însăși imaginea 
parazitului-profitor. „In
sectarul" (ca să folosim 
un termen al lui Mazilu) 
de data asta nu „de bu
zunar", ci de scenă, e 
completat de George 
Oancea (exact ce trebuia 
într-un rol de „vîntură- 
lume pe banii statului"), 
Marius Pepino, Vasile Flo- 
rescu, Rodica Tapalagă 
(cu un haz ce amintește 
însă prea mult de alte 
apariții ale sale la fel de 
năbădăioase).

Rolurile Mitică Blajinu 
șl Adela au revenit lui 
Ștefan Ciubotărașu și 
Marcelei Rusu. Avînd de 
luptat cu partea cea mai 
slabă a textului, cu artifi
cialul personajelor, desi
gur că sarcina lor a fost 
mai dificilă. Rolurile celor 
doi interpreți sînt destul 
de sărace, uneori excesiv 
romanțioase (actul I) sau 
didactice (finalul). E cu 
atît mai demn de relevat 
meritul lor de a se fi 
achitat sobru și fără 
ostentație (Marcela Rusu 
în special în actul I).

Decorurile și costumele 
lui Dan Nemțeanu poartă 
în ele ironia acestui sce
nograf subtil, care.ț chiar 
și atunci cînd nu se ma
nifestă spectaculos aduce 
în scenă un comentariu 
plastic propriu.

Regia : Aurel Baranga, 
Era să scriu că-1 prefer 
ca dramaturg. îmi dau 
seama însă că greșeam : 
fiindcă Baranga, drama
turg e, dar regizor nu. 
Or, această profesiune 
(cu care oricît s-ar război 
unii autori dramatici — 
între alții și cel al Sfîntu- 
lui Mitică Blajinu) ca
pătă din ce în ce mai 
mult, în teatrul contem
poran, un rol preponde
rent. Regizînd personal 
(sau mai bine zis nereg-- 
zînd) spectacolul, autoru. 
l-a lipsit, așa cum au ară
tat mai toate cronicile, de 
compoziție și mișcare sce
nică, de reliefarea regizo
rală a calităților atîtor 
actori talentați, estompînd 
și valori de conținut ale 
textului, apăsînd pe efec
te de ilaritate Ieftină. 
Păcat 1

Tralan ȘELMARU

• Teatrul de Operă $! Balet t BAL MASCAT
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă i ȚARA SURÎ- 
SULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) i OAMENI ȘI ȘOARECI - 19,30, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1); UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, (sala din 
str. AI. Sahia nr. 76 A) , SFlNTUL MITICA 
BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" : HIPNOZA — 16, 
AU FOST ODATĂ... DOUA ORFELINE
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" t IDOLUL ȘI 
ION ANAPODA — 20
• Teatru! Mic , SIMPLE COINCIDENȚE — 
19.30 (premieră).
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL ÎN 
NORI - 9,30. HARAP ALB — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat i PEȚITOAREA 
(premieră) — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale" : CIDUL 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 
10> 16,30, (sala diD str. Academiei) : AMNA
RUL - 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) • REVISTA DRAGOSTEI - 20, (sala 
Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA SE 
JOACA PE LA NOI - 20.
• Circul de stat t SPECTACOL PREZENTAT 
DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRAFE
9 A FOST CINDVA HOȚ — cinemascop : 
Sala Palatului (seria de bilete 1 632 — orele 
16,45 și seria 1 633 — orele 20), Patria (com
pletare Rășinari) — 9, 11,15, 13,45, 16,15,
18,45, 21,15.

O TOM JONES : Gloria — 9,30, 11,45, 14,
16.15, 18,30, 20,45, Aurora — 8,30, 11, 13,30, 
16, 18,30, 21, București — 9,15, 12, 15,30,
18.15, 21, Tomfs — 9.30, 12,15, 15, 17,45, 
20,30 (la ultimele două cinematografe com
pletarea Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române).
o ANI CLOCOTITORI : Republica (comple
tare Politețe î) — 9, 11,30, 14, 16,30, 19,
21.30,
o SETEA : Cinemateca — 10, 12, 14.
• GUSTUL MIERII t Luceafărul (completare 
Elemente) - 9,30, 11,45, 14, 16,15, 18,30,
20.45, Bucegi - 10, 12,15, 16, 18,15, 20,30. 
O FATA DIN JUNGLA t Capitol — 9, 11,15,
13.30, 16, 18,30, 21, Modern — 9,45, 12,
14.15, 16,30, 18.45, 21.
• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : 
Festival (completare Cronică Ia un miracol)
— 9,15, 11,30, 13,45, 16, 18,30: 21. Grivița 
(completare Sărbătorirea Unirii Principatelor 
Române) — 9,15, 11.30, 13.45, 16,15, 18.45, 
21,15 Lira (completare Cînd soția e plecată)
— 10; 12, 15, 17, 19, 21.
® VIZITA — cinemascop , Victoria — 9,30,
11.45, 14. 16,15, 18,45, 21, Buzești — 10,
12.15, 16- 18,15. 20.30. Popular — 10,30: 16, 
18,15: 20,30.
© STEAUA BALETULUI : Central (comple
tare Ajutor, mă înec) — 10, 12, 14, 16,30:
18.30, 20,30. Volga (completare Cucerirea 
timpului) - 10, 12, 14.30, 16,30, 18,30, 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE 
SORGE ? — cinemascop : Lumina — 9.30,
12.15- , 15, 17.45, 20,30.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Union 
(completare O grădină a artei) — 15, 17, 
19» 21, Rahova (completare Sculptorul șl 
timpul) — 16: 18,15: 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10. 
o DUMINICA LA ORA 6 : Doina (completa
re Întîlnlre cu frumosul) — 11,30, 13,45, 16»
18.15- 26,30
© COMOARA SUBTERANĂ — ÎN COSMOS
— TREPTE SPRE LUMINĂ — NUNTĂ ȚĂ
RĂNEASCĂ : Timpuri noi — 10—21 în con
tinuare.
o DEPĂȘIREA : Giulești (completare Gara)
— 10,30» 15.30, 18, 20,30, Feroviar (comple
tare Șl acum... puțină gimnastică) — 9,
11.15, 13,45, 16,15, 18,45, 21.
© SAȘA : Munca (completare O vînătoare 
neobișnuită) - 14.30, 16,30, 18,30: 20,30.
O PROCESUL ALB — cinemascop , Excel
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sior — 9,45, 12,30, 15, 17,45 , 20,30, Melodia
— 10, 12,30, 15,30, 18, 20,30.
• PINGUINUL : Dacia (completare Roșu șl 
negru) — 9,30—14 în continuare , 16,15,
18.30, 20,45, Crîngași (completare Redați-ne 
viata) — 15,30: 18, 20,30, Pacea (completare 
Umbra timpului) — 16, 18, 20.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Unirea - 11, 
16, 18,15, 20,30. Cotroceni - 16, 18,15,20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE î : 
Flacăra — 10, 15: 17,45, 20,30, Drumul Sării
— 15, 17,30, 20.
« DUMINICĂ LA NEW YORK : Vitan (com
pletare Adam și Eva în Flat lux) — 11, 16, 
18.15: 20,30.
O CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinema
scop : Miorița (completare Nomazii — cine
mascop) — 9,45, 12, 14, 16.15: 18,30, 20,45, 
Floreasca (completare Adam și Eva în Fiat 
lux) — 10, 12: 14, 16, 18: 20.30.
« CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISU
RILOR : Arta — 10, 12.30, 15, 17,30, 20. Fla
mura — 10-, 12: 14; 16: 18: 20.
O OLD SHATTERHAND - cinemascop t 
Moșilor — 11, 15,30: 18 , 20,30.
« PROCESUl DE LA NURNBERG — ambele 
serii : Viitorul - 15, 19.
• MUNCILB LUI HERCULE t Colentina -<
13.30, 15,45, 18, 20,15.
o ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGFVANO : Pro
gresul (completare Nimic despre Arhimede)
— 15,30, 18, 20,15,
• ȘAH LA REGE : Ferentari (completare 
Adam și Eva în Fiat lux) — 15, 17, 19, 21. 
® FATA LUI BUBE : Cosmos — 16, 18, 20.

O 19,00 — Telejurnalul de seară o 19,15 —1 
Pentru cei mici , „Ghici ce-i î“. Pentru tine
retul școlar: în vizită la Muzeul Teatrului Na
tional „I. L. Caragiale". Actori de seamă t 
MATEI MILLO 0 20,00 — CLUBUL TINERE
ȚII 0 21,00 — întîlnire cu balerina MAG
DALENA POPA • 21,30 — Campionatul
mondial de hochei pe gheață ; CANADA — 
S.U.A. Transmisiune de la Liubliana. ® în 
pauze : Actualitatea cinematografică, Tele
jurnalul de noapte.
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în întreprinderile industriale din întreaga fard s-au efectuat, îrr 
ultimul timp, în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, 
lucrări pentru elaborarea și fundamentarea proiectelor planului cinci
nal pe 1966—1970 și a planului pe anul 1967. Cifrele orientative pri
vind indicatorii planului cincinal al unităților industriale, defalcate pe 
ani, primite din partea ministerelor, au fost dezbătute și analizate în 
mod aprofundat la nivelul conducerilor de întreprinderi. în urma a- 
cestor dezbateri s-au elaborat propunerile de plan și s-au conturat 
principalele măsuri tehnice și organizatorice ce trebuie luate pentru 
crearea din timp a condițiilor necesare îndeplinirii lor. In această 
acțiune au fost atrase cele mai bune cadre de ingineri, tehnicieni și 
ecoițȘmijți și au fost consultați numeroși muncitori fruntași în pro
ducție. Cifrele de plan capătă astfel un caracter realist, bazîndu-se 
pe cunoașterea ji studierea posibilităților și factorilor econo
mici ce există în fiecare uzină și fabrică, pe dezvoltarea în perspec
tivă a întreprinderilor. Scopul acestei acțiuni, care oglindește profun
dul democratism al orînduirii noastre socialiste, este să asigure o mai 
adîncă fundamentare a obiectivelor planului și o eficacitate sporită în 
realizarea lor. în prezent, propunerile de plan făcute de întreprin
deri sînt analizate de ministere.

0 fundamentare
' ■- 1 >

0

I
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temeinică, realistă 
a propunerilor de plan
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Spre a cunoaște unele concluzii care s-au des
prins în timpul elaborării și fundamentării sarci
nilor planului de perspectivă și pe 1967 în între
prinderile regiunii Banat, un redactor al ziarului 
nostru a adresat cîteva întrebări tov. ing. Tran
dafir Cocîrlă, secretar al comitetului regional de 
partid.

— Ce semnificație •pre
zintă întocmirea proiectu
lui programului de per
spectivă in fabrici și uzine, 
pe șantierele de construc
ții, în minele din regiune ?

— Elaborarea planului 
pe întreaga perioadă a 
cincinalului în fiecare în
treprindere în parte, pe 
baza Directivelor Congre
sului al IX-lea al P.C.R., 
este o importantă măsură 
luată de partid pentru 
perfecționarea conducerii 
și planificării economiei 
naționale. Precizarea sar
cinilor de plan pînă în 
anul 1970 deschide colec
tivelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din în
treprinderi perspectiva 
activității lor, le dă posi
bilitatea să stabilească 
volumul și profilul pro
ducției pe o perioadă mai 
lungă, stimulează puternic 
inițiativa lor în direcția 
realizării unei producții 
la un nivel tehnic în pro
gres și la un preț de cost 
mai scăzut, în perfecțio
narea organizării produc
ției și a muncii.

Sarcinile importante 
care revin industriei re
giunii noastre în anii cin
cinalului sînt mobilizatoa
re, realiste, pe deplin rea
lizabile. Cînd afirmăm a- 
ceasta ne bizuim pe expe
riența valoroasă dobîndită 
de colectivele întreprinde
rilor, pe posibilitățile și 
rezervele existente în fie
care unitate industrială, 
care vor fi astfel mai larg 
valorificate.

Elaborarea propunerilor 
de plan în întreprinderi 
s-a încheiat. Colectivul 
regional, constituit pen
tru buna desfășurare și 
coordonare a lucrărilor de 
întocmire a proiectului 
planului cincinal și a pro
iectului de plan pe 1967 
în întreprinderi, a studiat 
aceste propuneri, împre
ună cu delegații ministe
relor și altor organe eco
nomice centrale, pentru 
soluționarea problemelor 
apărute în cadrul dezba
terilor din întreprinderi.

— Ce concluzii mai im
portante s-au desprins 
cu prilejul întocmirii pro
iectelor de plan în princi
palele întreprinderi in
dustriale din regiune ?

— In fața colectivelor 
din întreprinderile side
rurgice din regiune se 
pune cu acuitate sarcina 
creșterii producției de 
fontă și oțeluri, lărgirii 
sortimentului de laminate. 
Sub conducerea organiza
ției de partid, cadrele 
tehnice și economice de la 
Combinatul siderurgic 
Reșița au analizat cu mi
nuțiozitate posibilitățile 
de sporire a indicilor de 
utilizare a agregatelor, 
în cadrul dezbaterii ci
frelor de plan cu cadrele 
de conducere din combi
nat, s-a propus să se mo
dernizeze cuptorul Martin 
nr. 5. Conducerea com
binatului și ministe
rul au aprobat această 
propunere; capacitatea 
de producție a cuptorului 
va crește de la 80 de 
tone, cît are în prezent, 
la 250 de tone. Măsuri 
pentru sporirea capacită
ților de producție existen-

te vor fi aplicate și în 
alte secții ale combinatu
lui. Ca urmare, producția 
anuală de fontă va crește 
aici pînă în 1970 cu 
70 000 tone și cea de 
oțel cu 180 000 
de realizările 
1965.

Se cuvine să
în mod deosebit seriozita
tea cu care conducerile 

■ tehnico-administrative și 
organizațiile de partid din 
fiecare întreprindere au 
analizat posibilitățile și 
rezervele interne de creș
tere a producției și pro
ductivității muncii, de 
îmbunătățire a calității 
produselor, de realizare a 
unui volum sporit de eco
nomii și beneficii supli
mentare. Apreciem ini
țiativa acelor colective de 
întreprinderi care, pe 
baza studiului aprofundat 
al folosirii utilajelor și 
suprafețelor de producție 
în următorii ani, au cerut 
să fie majorate simțitor 
cifrele orientative de plan 
repartizate de ministere. 
Concludent în acest sens 
este exemplul uzinei tex
tile „30 Decembrie“-Arad 
și al fabricii de încălță
minte „Banatul“-Timi- 
șoara. Examinînd în spi
rit critic modul în care 
sînt folosite capacitățile 
de producție, conducerea 
uzinei „30 Decembrie" a 
ajuns la concluzia că, fără 
a fi "necesare investiții, 
planul de producție la fi
latura de bumbac poate fi 
majorat cu 540 tone în 
cincinal, revenind în me
die o creștere anuală de 
108 tone. Cunoscînd re
zervele existente în între
prindere, conducerea fa
bricii „Banatul" a propus 
ca producția globală și 
producția marfă să spo
rească în 1970 cu încă 48 
milioane lei față de sar
cinile repartizate de mi
nister. Acest spor de pro
ducție se va obține în
deosebi pe calea creșterii 
productivității muncii, uti
lizării din plin a capaci
tăților existente, precum 
și prin montarea unei noi 
benzi de confecționat în
călțăminte. Țînînd cont că 
investiția suplimentară ne
cesară este mică — circa 
1,8 milioane lei — că ma
teria primă și desfacerea 
produselor finite sînt asi
gurate, forul tutelar a fost 
de acord cu propunerea 
întreprinderii. în același 
sens merită evidențiată și 
„IPROFIL“-Arad.

Ce-i drept, au fost și 
conduceri de unități care, 
fără a examina cu atenție 
posibilitățile existente, 
s-au grăbit să susțină că 
cifrele preconizate pri
vind creșterea producției 
sau a productivității mun
cii sînt prea mari. Și a- 
ceasta mai ales din dorin
ța de a-și crea o viață u- 
șoară, de a nu avea pro
bleme în cursul îndeplini
rii planului. O asemenea 
tendință a existat la ca
drele de conducere de la 
Uzina de strunguri din 
Arad. Comitetul regional 
de partid, organizația de 
partid din întreprindere 
au ajutat conducerea uzi
nei să scoată în evidență

tone, față 
din anul

subliniem

Importante rezerve inter
ne. Că s-a procedat bine 
o dovedesc faptele: în 
urma reanallzării situa
ției din fiecare secție în 
parte de către cei mai 
buni specialiști din uzină, 
s-a ajuns la concluzia că, 
înlăturînd unele strangu
lări din sectoarele de pre
lucrări mecanice, cifrele 
de plan la producția 
globală și Ia produc- 
ția-marfă sînt pe deplin 
realizabile.

O asemenea tendință 
s-a manifestat și la Uzina 
de vagoane din Arad. Con
ducerea acestei uzine a- 
preciază că sarcina de re
ducere a prețului de cost 
este prea mare. Realita
tea arată că aici pot fi 
mobilizate mari rezerve 
de scădere a cheltuielilor 
de fabricație prin reduce
rea consumurilor specifi
ce de metal și alte mate
riale, micșorarea consu
mului de manoperă, prin 
înlăturarea cheltuielilor 
neeconomicoase care în
carcă încă mult prețul de 
cost.

— Există totuși unele 
probleme care se cer să 
fie rezolvate în vederea 
definitivării proiectelor 
planului de perspectivă și 
planului pe anul 1967, 
precum și pentru crearea 
condițiilor favorabile în
deplinirii sarcinilor pre
văzute ?

— De bună seamă sînt 
— și ele trebuie grabnic 
soluționate. Cele mai 
multe probleme au apă
rut cu prilejul dezba
terii 
cu 
din 
re < 
na 
șoara, creșterea produc
ției globale prevăzute nu 
este corelată cu capa
citățile de producție exis-

i cifrelor de plan 
cadrele de conducere 
uzinele constructoa- 

de mașini. La uzi- 
„Tehnometal“-Timi-

tente. în alte întreprin
deri nu s-au luat în cal
cul posibilitățile de folo
sire mai rațională a ca
pacităților de producție. 
Este cazul Uzinei meca
nice din Timișoara. Aces
tei întreprinderi nu i s-a 
prevăzut încă un profil 
de producție 
timentul de 
se fabrică 
excesiv de 
dem că este 
forul tutelar 
posibilitățile 
mai strînsă 
zine, ceea ce va 
condiții colectivului de a 
utiliza mai bine capacită
țile de producție, de a 
spori productivitatea mun
cii și a ridica nivelul teh- ' 
nic-calitativ al produ
selor.

Din analizele făcute în 
întreprinderi 
unele direcții 
din Ministerul 
Construcțiilor 
au dovedit formalism în 
defalcarea cifrelor orien
tative privitoare la sar
cina de creștere a produc
tivității muncii și cea de 
reducere a prețului de 
cost pe uzine. Este în spe
cial cazul Direcției ge
nerale de utilaj chimic, 
energetic și metalurgic. 
Unele nepotriviri au fost 
soluționate în această pe
rioadă de colectivul re
gional, care a coordonat 
elaborarea planului, îm
preună cu întreprinde
rile și reprezentanții mi
nisterului, dar au ră
mas încă multe proble
me în suspensie, care 
își așteaptă rezolvarea. 
Se cuvine, după părerea 
mea, ca ministerul să se 
preocupe în continuare 
de corelarea judicioasă și 
fundamentarea indicato
rilor de plan în diferite 
unități din regiune.

stabil; sor- 
produse ce 

aici este 
larg. Cre- 

oportun ca 
să analizeze 
de profilare 
a acestei u- 

crea

rezultă că 
generale 
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|B „întreprinderea 
optică română’' 
din Capitală, ela
borarea și dezba
terea cifrelor pla- 
perspectivă și ale 
pe anul 1967 au 
o analiză temei- 
posibili tăți lor 

existente,

nului de 
planului 
prilejuif 
nică a 
rezervelor 
larg schimb de opinii 
păreri. S-a remarcat 
odată maturitatea tehnică 
și economică a muncitori
lor, inginerilor, tehnicieni
lor și economiștilor de aici, 
care au dobîndit o experi
ență valoroasă în construc
ția aparaturii optice și a 
celei de mecanică fină.

— In prima lună din a- 
cesf an ■— a spus ing. Ion 
Renfea, directorul între
prinderii — noi am reușit 
să realizăm și să depășim 
principalii indicatori de 
plan. întrebarea care se 
pune este : am făcut oare 
fotul pentru ca producția 
să se desfășoare ritmic, lu
nă de lună, decadă cu de
cadă ? Răspunsul nu poate 
fi nici pe departe afirma
tiv. Cunoașterea aproape 
integrală a sortimentelor de 
produse ce se vor fabrica 
în anii cincinalului ne dă 
posibilitatea să analizăm 
mai profund condițiile ne
cesare pentru asigurarea 
unei bune pregătiri a fa
bricației, pentru crearea u- 
nui decalaj optim între 
principalele secții și ate
liere de fabricație.

Problema îmbunătățirii 
ritmicității producției, re
zervă importantă de utili
zare superioară a capacită
ților de producție, de creș
tere a productivității mun
cii, a stat în atenția a nu
meroși participanți la dis
cuții. S-a arătat că sporirea 
de la an la an a producției 
globale și a producției- 
marfă — potrivit proiectu
lui planului de perspectivă 
acestea cresc în 1970 față 
de 1965 cu 20 la sută și, 
respectiv, cu 19,1 ia sută, 
capacitățile de producție și 
forța de muncă rămînînd 
aproximativ la nivelul ac
tual — nu este posibilă de- 
cîf în condițiile unei pro
gramări judicioase a pro
ducției, încărcării raționale 
a mașinilor și utilajelor pe 
decade și schimburi.

— Este necesar să per
fecționăm actuala organiza
re a secțiilor de fabricație 
și, îndeosebi, a secției me
canice, a spus tov. Nicolae 
Gaiță, inginerul șef al în
treprinderii. In acest scop 
trebuie să avem în vedere, 
pe primul plan, o mai justă

Și 
un

programare operativă 
producției, în' funcție 
comenzile beneficiarilor 
de capacitatea secțiilor 
fabricație. Eu cred că 
trebui să efectuăm 
mafie observații și analize 
asupra desfășurării procesu
lui de producție, pentru 
înlăturarea stagnărilor și 
creșterea indicilor de ufili-

a 
de 

și 
de 
ar

sisfe-

fionării organizării produc
ției și a muncii. între al
tele, se va reorganiza sec
ția mecanică pe principiul 
atelierelor în flux 
iar la unele repere după 
tehnologia de grup, 
telier de prelucrări 
nice în flux închis s-a 
amenajat 
pieselor cu grad ridicat de

închis,

Un a- 
meca- 

Și 
pentru execuția

GÎNDIREA
TEHNICA

Șl
ECONOMICA
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IN ACȚIUNE
zare a mașinilor-unelte și 
a suprafețelor productive.

In urma sugestiilor și 
propunerilor valoroase fă
cute de numeroși tehni
cieni, ingineri și economiști 
s-au precizat o serie de 
măsuri în vederea perfec-

tehnicitate. Efectele se văd 
de pe acum : productivita
tea muncii este simțitor 
mai mare. în viitor se va 
dezvolta și reorganiza și 
sculăria, pentru asigurarea 
la timp a necesarului de 
S.D.V.-uri și se va îmbună-

făfi sistemul de aprovizio
nare fehnico-maferială a 
locurilor de muncă. Asis
tența tehnică în schimburile 
II și III va fi întărită 
repartizarea de 
nice potrivit 
produejiei.

Referindu-se 
produefia de lentile de o- 
chelari crește, în această 
perioadă, de peste două 
ori, ajungînd în anul 1970 
la 1 200 000 bucăți, ing. 
Mihai Calciu, șeful secției 
de prelucrări optice, a pro
pus să se extindă unele 
procedee tehnologice mo
derne de lucru — prelu
crarea cu scule de diamant, 
prelucrarea în medii ume
de, prin blocare rigidă etc.
— și să se modernizeze u- 
tilajul existent. Conducerea 
întreprinderii a încredințat 
unui colectiv de tehnicieni 
și ingineri sarcina de a stu
dia posibilitățile de per
fecționare constructivă a 
mașinilor de , polizat din 
secție, la care s-a creat o 
anumită strangulare. Ing. 
Calciu a arătat în continua
re că pentru asigurarea cu 
semifabricate a secției — 
ca și a altor unități care 
produc lentile de ochelari
— se cuvine ca forul tu
telar, Împreună cu Ministe
rul Industriei Ușoare, să 
studieze posibilitatea pre
sării în țară a lentilelor. 
S-ar economisi astfel im
portante fonduri valutare.

Volumul producției va 
crește în această întreprin
dere în condițiile înnoirii 
permanente a sortimentelor 
și îmbunătățirii calității pro
duselor din fabricația cu
rentă. Tn anii cincinalului 
vor fi scoase din fabricație 
o serie de produse care nu 
se încadrează în profilul 
uzinei și vor fi asimilate 
mai multe produse noi : 
microscop mefalografic, e- 
lecfrocolorimefru, oftalmo- 
scop electric, epidiascop, 
oglinzi larengiene ș.a. Tn 
întreprindere s-au analizat 
temeinic posibilitățile de 
scurtare a perioadei de asi
milare a produselor noi și 
de realizare a acestora la 
nivelul tehnicii mondiale. 
Ing. Virgil lonescu, șeful 
sectorului de proiectare, a 
arătat că, înainte de toate, 
este necesar să se întăreas
că sectoarele de 
cu noi cadre de 
și ingineri. Dat 
producția are un

prin 
cadre feh- 
necesităților

la faptul că

concepție 
tehnicieni 
fiind că 

specific 
cu fotul aparte, aceste ca
dre nu pot fi luate dintr-alr 
tă parte, ci trebuie formate 
chiar în uzină, „După pă
rerea mea — a continuat

vorbitorul — forul tutelar 
va trebui să urgenteze pro
curarea modelelor de refe
rință pentru unele din pro
dusele noi. Acestea sînt 
indispensabile dacă vrem 
să elaborăm mai repede 
documentația tehnică și să 
asigurăm condiții pentru 
asimilarea unor produse de 
înaltă tehnicitate într-un 
timp cit mal scurt. încă de 
pe acum au apărut greutăți 
la întocmirea studiilor teh- 
nico-economice pentru noul 
tip de electrocardiograf cu 
4 și 6 canale, pentru rugozi- 
metru și microscopul univer
sal de atelier, din cauza lip
sei modelelor de referință. 
Nu înțelegem de ce Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini nu a intro
dus în planul de modele 
pe 1966 aceste produse’.

— Asimilarea produselor 
noi prevăzute în planul 
tehnic ridică o serie de pro
bleme tehnice complexe, 
care necesită studii și cerce- 
fări laborioase — a spus 
ing. Llvlu Iliescu. De a- 
ceea, eu socotesc că tre
buie dezvoltat actualul nu
cleu de cercetare din ca
drul serviciului laboratoare. 
Munca de creație tehnică 
trebuie să se bazeze în tot 
mai mare măsură pe rezul
tatele activității de cerce
tare. Consider absolut ne
cesar ca cercetătorii noștri 
să aducă o contribuție mal 
mare șl în domeniul perfec
ționării constructive a pro
duselor de serie. Aceste 
produse trebuie să fie con
tinuu modernizate, pentru 
ca performanțele lor să se 
mențină la nivelul tehnicii 
actuale.

Mai mulți vorbitori, prin
tre care Ion Burș, șeful 
grupei de control financiar 
intern, Ionel Aldea, șeful 
serviciului aprovizionare, 
inginerul lacob Necula au 
subliniat că întreprinderea 
poate fi mai bine gospo
dărită, consumurile specifi
ce de materii prime și ma
teriale pot fi simțitor mic
șorate. Numai astfel sarcina 
de reducere a prețului de 
cost al producției-marfă 
comparabile cu 30 la sută 
în 1970 față de 1965 — 
prevăzută în proiectul de 
plan — poate fi îndepli
nită și chiar depășită.

Propunerile și sugestiile 
făcute se cuvin să fie ana
lizate cu discernămînf șl 
răspundere de conducerea 
întreprinderii în vederea 
elaborării unui plan judi
cios de măsuri fehnico-or- 
ganizaforice.

Ing. Nicolae PANTILIE

A SARCINILOR VIITOARE
La uzina de prelucrare 

a maselor plastice „Bucu
rești" din Capitală s-a în
cheiat recent elaborarea 
proiectelor de plan pen
tru perioada cincinalului 
și pe anul 1967. Cum au 
fost ele fundamentate, ce 
elemente au stat la baza 
stabilirii perspectivei în 
dezvoltarea producției a- 
cestei unități a industriei 
chimice 7

— Proiectul planului de 
perspectivă — ne-a spus 
ing. Mihai Lucaci, direc
torul uzinei, s-a întocmit 
pe principalele secțiuni 
ale planului tehnic, in
dustrial și financiar. La 
elaborarea fiecărei sec
țiuni de plan au lucrat 
colective formate din in
gineri, tehnicieni și 
nomiști.

— Am instruit din 
fiecare colectiv, am 
cizat problemele de
trebuie să se ocupe — a 
adăugat tov. Ion Olaru, 
secretarul comitetului de 
partid din uzină. Am cău
tat să înlăturăm formalis
mul în stabilirea cifrelor 
de plan, pentru a evita

eco-

timp 
pre
care

situațiile neplăcute 
natura celor din anul 
cut, cînd, din cauza 
bilirii unor sarcini 
plan 
științific, fabrica 
nu a realizat o 
indicatori.

Spicuim din 
planului de perspectivă 
al uzinei : în 1970, pro
ducția marfă va fi cu 
13,9 la sută mai mare de- 
cît în 1965, prețul de cost 
se va reduce în fiecare 
an cu 1 la sută, produc
tivitatea muncii va creș
te cu 11 la sută în 1970 
față de anul 1965 ; în pe
rioada 1966—1970 se vor 
realiza investiții în valoa
re de 16 milioane lei.

— Ne-a reținut1 atenția 
cifra legată de creșterea 
productivității 
aceasta nu
S-au analizat 
bilitățile de 
productivității 
Cum vor fi 
paritățile de producție, ce 
stă, în principal, la baza 
creșterii volumului pro
ducției — sporirea nu
mărului mediu scriptic de

de 
tre- 
sta-

deunor 
nefundamentate 

noastră 
serie de

proiectul

muncii. Și 
întîmplător. 
toate posi- 
sporire a 

muncii ? 
utilizate ca

salarlați sau a producti
vității muncii ? Iată ce 
s-a desprins în această 
privință din discuția cu 
cadre de ingineri, tehni
cieni și economiști din 
întreprindere.

— La elaborarea pla
nului de producție — 
ne-a spus ing. Maria Lef
ter, șeful serviciului pro
ducție — am avut în 
vedere cifrele de control, 
transmise de Ministerul 
Industriei Chimice, evolu
ția producției realizate în 
anii trecuți, capacitatea 
mașinilor și utilajelor, 
precum și fondul de timp. 
Totodată, am ținut seama 
de condițiile de aprovi
zionare cu materii prime 
și de desfacere a produ
selor.

Ne oprim asupra ele
mentului de bază — ca
pacitatea de producție. 
La o analiză amănunțită 
se constată că la elabo
rarea proiectelor de plan, 
nu s-a avut în vedere ne
cesitatea utilizării inten
sive a capacităților de 
producție existente.

— Producția preconiza-

tă să se realizeze în 1970, 
de 1 800 tone mase plas
tice injectate, este mult 
sub posibilitățile actuale, 
ne-a relatat ing. Elena 
Constantinescu, șeful ate
lierului de injecție. De pe 
acum noi putem obține o 
producție de 2 100 tone 
mase plastice injectate. 
Dacă ținem seama că în 
anii cincinalului urmează 
să se instaleze încă 13 
mașini de injectat, se 
.desprinde clar că cifrele 
de plan pentru producția 
de mase plastice injecta
te au fost analizate su
perficial. De fapt, nouă, 
celor din atelier, nici nu 
ni s-a cerut părerea.

O atare situație poate 
fi întîlnită și la atelierele 
de granulare, extrudere 
grea, fitinguri, la atelierul ■ 
prese. Precizăm totodată 
că la calculul folosirii ca
pacităților s-au utilizat 
norme învechite de încăr
care a mașinilor, cu toa
te că în prima jumătate 
a acestui an este prevă
zută extinderea unor nor
me noi, superioare, pe 
baza cărora se preconi-

zează să crească cu 5 la 
sută producția în unele 
ateliere.

— Și în domeniul folo
sirii fondului de timp de 
lucru există rezerve ne
utilizate, ne-a relatat tov. 
Gheorghe Gorneci, șeful 
serviciului de organizare 
a muncii. Nu s-a ținut 
seama de faptul că la fie
care început de lună, cîte 
o zi sau două, nivelul 
producției în majoritatea 
atelierelor este mult mai 
scăzut. Cauza e de-a 
dreptul ridicolă : se fac 
inventarieri. Se pierde 
timp prea mult și cu re
parațiile accidentale — 
fiindcă cele capitale nu 
sînt de bună calitate — 
cu procurarea sculelor și 
dispozitivelor, cu aprovi
zionarea locurilor 
muncă.

Era firesc ca, pentru 
losirea mai completă

de

fo- 
a 

timpului de lucru, condu
cerea întreprinderii să 
ia în calcul posibilitățile 
de înlăturare a acestor 
stagnări, întrucît efectele 
lor nu pot fi neglijate. 
Dar nu s-a procedat așa.

Datele ce ne-au fost puse 
la îndemînă arată că în 
1965, la atelierele de in
jecție și sudare a mase
lor plastice, aceste între
ruperi au depășit un sfert 
din fondul de timp util.

— O serie de alte re
zerve au fost ignorate șl 
la stabilirea numărului 
de salariați, ne-a preci
zat tehnicianul Victor 
Constantin, de la servi
ciul organizării muncii, 
între altele nu s-au luat 
în calcul noile norme cu 
motivare tehnică, efectele 
micii mecanizări, ale mo
dernizării mașinilor, ale 
îmbunătățirii organizării 
producției. Numărul de 
salariați nu s-a stabilit în 
raport cu condițiile și ne
cesitățile concrete ale 
producției. Se înțelege că 
nici sarcina de creștere 
a productivității muncii 
preconizată de întreprin
dere — care este mult 
mai mică față de cifra 
orientativă dată de minis
ter — nu reflectă posibi
litățile pe care le avem 
în domeniul utilizării tim-

pulul șl a capacităților 
de producție.

Ce prevăd, în esență, 
celelalte secțiuni de plan? 
La întocmirea planului de 
investiții, de exemplu, s-a 
trecut ușor peste cerințe
le reale ale diferitelor 
sectoare și ateliere. In 
timp ce s-a prevăzut în
zestrarea atelierului de 
injecție cu noi mașini, 
deși în prezent aici sînt 
rezerve de capacități de 
producție nefolosite încă, 
pentru atelierul de sculă- 
rie, unde sînt necesare 
noi mașini pentru îmbu
nătățirea calității matri
țelor și asigurarea unor 
piese de schimb, proiec
tul planului de investiții 
nu prevede nimic. Cifrele 
privind reducerea prețu
lui de cost s-au ela
borat cu totul aproxima
tiv, fără calcule, pe con
siderentul că la un sorti
ment mare de produse, 
calculul... este foarte a- 
nevoios.

Drept concluzie, redăm 
părerea șefului serviciu
lui de organizare a mun
cii.

— Sînt convins că dacă 
s-ar analiza mai apro
fundat toți factorii econo
mici existenți’ în între
prindere, s-ar consulta 
un număr mai mare de 
maiștri si șefi de atelie
re. s-ar ține mai mult 
seama de propunerile 
lor, toți indicatorii pro
iectului planului de pers
pectivă ar putea fi sub
stanțial îmbunătățiți.

Viorel SALAGEAN
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Mii de oa
meni se în
dreaptă zil
nic spre bi- 
blioteci. 
Creatori și 

consumatori de cultură caută aici cartea pen
tru cercetare, pentru studiu, pentru satisiace- 
rea cerințelor spirituale. 80 de milioane de 
împrumuturi de cărți anual arată că în bi
bliotecile noastre se desiășoară o activitate 
amplă, cu multiple implicații în viața cultu
rală a țării. Care este climatul de lucru în 
aceste instituții ? Cum și pe ce criterii sînt 
aprovizionate cu cărți și publicații ? Ce mij
loace se pun la îndemînă pentru a înlesni 
lectura ? Cum sînt serviți cititorii ? Iată cîteva 
aspecte pe care le-am urmărit în cadrul an
chetei noastre.

• CUM ESTE REPARTIZAT Șl ÎMBOGĂȚIT FONDUL DE CÂRTI • EVIDENTA 

Șl CIRCULAȚIA VOLUMELOR • STILUL MUNCII BIBLIOTECARULUI

Criterii științifice
7 9

in înzestrarea
bibliotecilor

Numeroși participant 
la anchetă au subliniat 
că vasta rețea de biblio
teci creată în țara noas
tră pune la dispoziția pu
blicului lucrări care in
teresează cele mai diver
se categorii de cititori. 
Colecțiile se îmbogățesc 
continuu, numărul volu
melor a trecut de 89 mi
lioane.

Din păcate, acest mare 
tezaur de cultură pe care 
îl reprezintă fondul de 
cărți al bibliotecilor nu 
este întotdeauna reparti
zat în mod rațional. Une
ori, volumele ajung toc
mai unde nu e nevoie de 
ele și lipsesc acolo unde 
se cer. „La Costești, ra
ion cu specific agrar, 
în rafturile bibliotecii 
publice stau tratate pri
vind „Tehnologia con- 
servelor11, „Statica cons
trucțiilor" — voi II, 
„Cercetări de embriologie 
experimentală", „Aspec
te genetice ale amelioră
rii arborilor forestieri", 
și alte asemenea cărți 
fără nici o legătură cu 
preocupările cititorilor 
noștri, dar nu putem să 
le oferim destule lucrări 
de nivel mediu, pentru că 
din acestea avem titluri 
și exemplare foarte pu
ține" — ne semnalează bi
bliotecarele LENUȚA IO- 
NESCU și STELA BO- 
SOAGĂ. „în biblioteci 
din localități rurale ale 
raioanelor Rm. Vîlcea și 
Costești — după cum 
ne spune GHEORGHE 
POPESCU, consultant la 
Consiliul așezămintelor 
culturale — au intrat 
cărți despre tehnologia 
fabricării oxigenului, a- 
zotului; elaborarea oțe
lurilor de scule; nor
mative pentru proiecta
rea, executarea și recep- 
ționarea lucrărilor de in
stalații electrice cu ten
siuni pînă la 1 000 v la 
construcții civile și in
dustriale; normative pen
tru prevenirea și comba
terea buretelui de casă la 
materiale lemnoase folo
site în construcții".

La prima vedere, s-ar 
putea crede că, dlntr-o 
simplă întîmplare, cărți 
de specialitate industria
lă ajung la sate, iar lu
crări cerute de țărani! 
cooperatori nimeresc in 
bibliotecile unor fabrici. 
La o analiză mai atentă 
constatăm insă că e vorba 
de urmările unor practici 
greșite în aprovizionarea 
bibliotecilor. Colectura 
bibliotecilor din regiunea 
Argeș trimite fiecare 
tranșă de cărți pe care o 
primește, exclusiv în cîte 
unul sau două raioane. 
La tranșa următoare vine 
rîndul altui raion. în fe
lul acesta, bibliotecile din 
raza respectivă sînt apro
vizionate nu după nece
sități, ci Ia voia hazardu
lui. Tn loc să se aprovi
zioneze ritmic cu apari
țiile editoriale, numeroa
se biblioteci îșl consumă 
fondurile abia spre sfîr- 
șitul anului, cumpărlnd, 
doar ca să nu rămlnă cu 
banii necheltulțl, ceea ce 
găsesc. în 1965, de pildă, 
întreprinderea de prefa
bricate și agregate pentru 
construcții din raionul 

Lenin a cumpărat în 
ultima lună cărți în va
loare de 1 000 de lei, a- 
dunînd la întîmplare ce 
s-a găsit în colectură. La 
fel a procedat Textila- 
Panduri cu un fond de 
2 500 de lei. Dar nici co- 
lecturile nu expediază 
cărțile în mod ritmic. Ju
mătate din cărțile pe care 
trebuia să le primească 
anul trecut biblioteca din 
comuna Bălțați, raionul 
Pașcani, colectura biblio
tecilor Iași i le-a trimis 
în ultima lună, punînd 
în pachete „Manualul 
constructorului de mașini 
agricole" ș.a. Iată astfel 
sume mari de bani, mii 
și mii de Iei cheltuiți pen
tru ca volumele să stea 
in rafturi, nefolosite de ni
meni.

„Liceele șl secțiile raio
nale de învățămînt — 
pentru școlile generale 
— au contracte cu colec
tura, ne spune MIHAI 
GEGELEȚU, inspector la 
secția de învățămînt a 
regiunii București. Dar 
nu se urmărește sistema
tic cum sînt cheltuite a- 
ceste sume. Anul trecut, 
secțiile de învățămînt ale 
raioanelor Alexandria, 
Titu, Fetești, au consumat 
bani pentru abonamente 
în școli la „Vînătorul și 
pescarul sportiv". Nu este 
oare lipsit de sens să se 
facă asemenea abona
mente, cînd in școli exi
stă atitea necesități in ce 
privește completarea bi
bliografiei recomandate 
de programa școlară ?

Este de-a dreptul inex
plicabil de ce consiliile 
sindicatelor, secțiile regio
nale de învățămînt, comi
tetele de cultură și artă 
tolerează ca bugetul afec
tat înzestrării biblioteci
lor să fie cheltuit la 
întîmplare. Numeroase 
constatări arată că, în a- 
ceastă privință, nu există 
nici un control. De pildă, 
tov. PETRE SORIN, ins
pector la secția de învă
țămînt a regiunii Bucu
rești, susține că cele 606 
biblioteci de la școlile ge
nerale primesc cărți pe 
baza comenzilor pe care 
le fac periodic prin bule
tine de apariții trimise de 
colectură. La colectură 
aflăm însă că aceste bu
letine nu mai există de 
vreo cîțiva ani și nu se 
fac nici un fel de comenzi 
pe titluri și număr de 
exemplare. Ce concluzie 
se poate trage, decît că 
tovarășii din secția de 
învățămînt regională nu 
s-au mai interesat de 
multă vreme care este si
tuația reală pe teren ?

Modul formal în care 
Centrala editurilor și difu
zării cărții stabilește ne
cesarul de cărți constituie, 
de asemenea, una din 
principalele cauze ale de
fecțiunilor în aproviziona
rea bibliotecilor. „Sonda
jul în vederea fixării nu
mărului de cărți solicitate 
de biblioteci este cu totul 
neconcludent, deoarece 
pornește de la premize 
fictive—ne spune tov. GH. 
POPESCU. în 1964 bi
bliotecile nu au primit 504 
titluri comandate, oferin- 
du-li-se în schimb 276 tit
luri necuprinse în pro

iectul de plan, și despre 
care nu fuseseră informa
te. Anul trecut au fost in
cluse în plan, fără con
sultare prealabilă asupra 
necesităților de tiraj, 736 
de titluri". De altfel, pre- 
comenzile se fac aproape 
numai la bibliotecile din 
sistemul Așezămintelor 
Culturale.

Chiar cînd sînt consul
tați, de multe ori biblio
tecarii nu au posibilitatea 
de a se orienta asupra 
cărților care urmează să 
apară, deoarece mijloa
cele de informare pe care 
le oferă editurile sînt ex
trem de sărace. în pro
iectul de plan pe 1964, ne 
spune N. OPREA, direc
torul bibliotecii regio
nale Galați, a fost in
clus un „carnet al bri
gadierului" din coope
rativele agricole de pro
ducție. Era prezentat ca 
o lucrare extrem de utilă, 
conținînd date și infor
mații agrotehnice indis
pensabile pentru briga
dieri. Pe această „bază", 
noi am comandat 510 
exemplare. La apariție am 
văzut însă că „lucrarea" 
nu era decît un carnet de 
note, cu pagini albe".

„Centrala editurilor și 
difuzării cărții, organele 
sale, se orientează foarte 
greoi în funcție de cerin
țele justificate ale citito
rilor — este de părere 
MIHAI PĂPURICĂ, șe
ful serviciului de com
pletare a colecțiilor la 
Biblioteca centrală de 
stat. Au trebuit să trea
că 3 ani de zile ca să se 
ajungă la concluzia evi
dentă că „Biblioteca șco
larului" trebuie tipărită 
într-un tiraj mai mare. 
Sînt și alte domenii unde 
oferta a rămas în urma 
cererii; de pildă, cartea 
politică, clasicii români, 
cartea pentru copii.

Sistemul neștiințific, 
defectuos, care se practi
că în stabilirea tirajului 
duce la insuficiența nu
mărului de exemplare din 
anumite titluri și la crea
rea de stocuri din alte ti
tluri. Iar organele difuză
rii cărții au tendința de 
a împinge cărțile greu 
vandabile către biblio
teci, profitînd de lip
sa de control din par
tea unor consilii ale sin
dicatelor, secții de învăță
mînt, comitete de cultură 
și artă.

Probleme specifice se 
ridică în legătură cu a- 
provizionarea marilor bi
blioteci care servesc în 
primul rînd pe oamenii de 
cultură, cadrele de cerce
tători, instituțiile centra
le, studențimea. Deși a- 
ceste biblioteci ar trebui 
să cuprindă toate operele 
fundamentale ale culturii 
mondiale, ele au încă lip
suri mari. „Biblioteca 
Academiei nu are o colec
ție completă a textelor 
clasicilor literaturii și 

științei universale, care, 
de altfel, ar trebui să e- 
xiste și la Biblioteca cen
trală de stat", observă 
VIRGIL CÎNDEA. „La 
Facultatea de filologie din 
Cluj, ne spune tov. CON
STANTIN NEGULESCU, 
directorul Bibliotecii uni
versitare din această lo
calitate, se simte lipsa 
unor lucrări de informare 
generală — enciclopedii, 
dicționare, lexicoane de 
dată recentă". Cercetînd 
cataloagele de cărți și 
publicații străine intrate 
în țară se constată la
cune, dar și paralelis
me inutile în privința a- 
provizionării cu carte 
străină. „Cauza acestor 
deficiențe, este de părere 
tov. M. PĂPURICĂ, 
constă în lipsa de coor
donare a activității în 
privința achizițiilor de 
cărți și periodice străine. 
Ar fi necesar să existe un 
for activ care să studieze 
pe plan național comple

tarea sistematică a fon
dului bibliotecilor cu carte 
străină, for care să anali
zeze necesitățile existen
te la institutele de cerce
tare, catedrele universita
re, în producție, în dome
niul cultural-artistic, atît 
în privința literaturii de 
bază cit și a publicațiilor 
noi. Valuta ar fi astfel 
cheltuită mai eficient de
cît în prezent".

„Colecțiile de carte 
străină, ca și de carte ro
mânească de mare valoa
re pot fi completate și 
prin anticariat, atrage 
atenția tov. WILLY 
AUERBACH, bibliograf 
la Biblioteca centrală 
de stat. Dar cartea

Mai multă grijă 
pentru păstrarea 

și catalogarea cărților
In Capitală, în centrele 

universitare ca și în alte 
orașe dispunem de biblio
teci bogat înzestrate, care 
dețin în fondul lor ade
vărate comori. Nu tot
deauna, însă, acest fond 
de carte e bine valorifi
cat, uneori chiar evidența, 
catalogarea cărților exis
tente lasă de dorit.

Este inadmisibil ca lu
crări ce prezintă un deo
sebit interes pentru isto
ria culturii noastre națio
nale să zacă în depozite, 
neinventariate și nefolosi
te, în pericol de a se de
grada. In această stare 
se află numeroase cărți 
șî publicații ale Fondului 
de stat al cărții și ale Bi
bliotecii centrale de stat. 
„Situații asemănătoare, 
ne spune tovarășa ANGE
LA POPESCU-BRĂDI- 
CENI, directorul Bibliote
cii centrale de stat, 
există și la bibliotecile re
gionale din Timișoara, 
Craiova (fondul Aman), 
Tg. Mureș, Brașov, Bacău, 
la bibliotecile raionale 
din Tr. Severin, Sighișoa
ra, la Năsăud și în alte 
locuri". Sfaturile populare 
regionale trebuie să se 
simtă răspunzătoare pen
tru starea în care se 
află asemenea bunuri 
culturale și să acor
de sprijin material, să 
încadreze bibliotecile cu 
oameni competenți, să re
zolve problema valorifi
cării acestor cărți.

Participanții la anchetă 
ne-au semnalat că un 
mare număr de volume 
din bibliotecile publice se 
deteriorează din pricină 
că nu sînt legate. Ei au 
propus ca volumele des
tinate bibliotecilor să ple
ce încă din tipografii le
gate și cu fișe la copertă 
— pentru înlesnirea cata
logării — așa cum se pro

Anomalii in rețeaua
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de biblioteci
Numeroși interlocutori 

sînt de părere că actualul 
sistem de organizare și 
amplasare a rețelei de bi

de valoare din antica
riate nu este totdeauna 
Identificată și uneori iese 
chiar din țară. Deși există 
H.C.M. 403 din 1961 ce 
o ocrotește, nu s-au sta
bilit încă instrucțiuni 
precise care să defineas
că ce cărți anume sînt 
socotite valoroase și sînt 
necesare în bibliotecile 
noastre". Extrem de puțin 
sînt folosite mijloacele 
moderne, cum ar fi apa
ratele de tip „Xerox" și 
altele, care permit repro
ducerea rapidă a publi
cațiilor pentru completa
rea colecțiilor, pentru 
multiplicarea materialelor 
bibliografice.

cedează, de altfel, în alte 
țări.

Uneori, ceea ce nu gă
sești într-o bibliotecă poți 
să-ți procuri din alta, 
aflată în alt oraș. Tocmai 
de aceea trebuie să existe 
mijloace de informare, 
din care să poți afla ra
pid unde să te adresezi 
pentru lucrarea dorită. 
Dar diferitele cataloage 
colective, buletine de in
formare, reviste de refe
rate publicate sînt, pe de 
o parte incomplete, pe de 
alta, se suprapun și în 
general apar cu mare în- 
tirziere pentru că bibliote
cile nu colaborează între 
ele, nu-și coordonează 
activitatea. „Biblioteca 
centrală de stat are sar
cina să întocmească Cata
logul colectiv național, 
dar elaborarea lui se des
fășoară greoi, ne spune 
tovarășa SOFIA ȘOFA- 
RIU, șefa serviciului care 
se ocupă de pregătirea a- 
cestei lucrări. Biblioteca 
Academiei și bibliotecile 
din rețeaua ei de institu
ții, ca și alte biblioteci 
mari care dețin cărți va
loroase, nici nu participă 
la acest catalog. O serie 
de biblioteci, cum este 
cea universitară din Bucu
rești, nu numai că ne tri
mit fișele tîrziu, dar — 
ca și Centrul de docu
mentare medicală — ne 
dau aceste fișe atît de 
superficial întocmite în- 
cît multe nici nu pot 
fi folosite". Pe de altă 
parte, mulți bibliote
cari arată că și serviciile 
de cataloage ale Biblio
tecii centrale de stat func
ționează cu încetinitorul. 
Redactate cu întîrziere, 
cataloagele întîrzie și mai 
mult în tipografie. 36 de 
numere din „Bibliografia 
Republicii Socialiste Ro
mânia" stau netipărite la 
I.S.I.P.

blioteci duce în mod ne
justificat la pulverizarea 
fondului de carte. Pe lin
gă bibliotecile mari, bine 

dotate, au apărut prea 
multe unități minuscule 
care nu îndeplinesc con
dițiile unei bune serviri a 
cititorilor. „Din cele 5 220 
biblioteci documentare 
din întreprinderi și insti
tuții, 2 630 au sub 500 de 
volume, 3 900 eliberează 
anual sub 300 de volume, 
iar 4 035 au sub 100 
de cititori, ne spune tov. 
ȘTEFAN GRUIA, redac
tor șef al „Revistei biblio
tecilor". De asemenea, 
peste 2 380 de biblioteci 
sindicale au mai puțin de 
1 000 de, volume (ceea ce 
înseamnă că nu pot nici 
pe departe acoperi cerin
țele cititorilor), și, în mod 
firesc, circa 2 400 abia a- 
ting cîte o sută de cititori. 
Asemenea biblioteci mi
nuscule s-au transfor
mat în niște arhive imo- 
bilizînd cărți valoroa
se". Un fenomen simi
lar se produce din pricina 
paralelismului între dife
ritele rețele de biblioteci, 
îndeosebi în localitățile 
rurale. într-o singură lo
calitate, de pildă, la Că- 
lugăreni (Giurgiu) sînt 4 
biblioteci — a școlii me
dii, a școlii generale, a 
S.M.T. și cea comunală, 
care în mare parte repetă 
aceleași titluri de cărți. 
Iar îh comuna Tășnad 
(Cărei) există o bibliote
că comunală (cu filiale 
sătești), două biblioteci 
școlare și 9 biblioteci sin
dicale. La Tg. Frumos o 
mare bibliotecă, a coope
rativei de consum, stă în
chisă cu trei lacăte, în 
timp ce la biblioteca co
munală, care se găsește la 
doi pași de cealaltă, nu

Munca bibliotecarului 
cere mijloace 
moderne, calificare, 
tragere de inimă
Astăzi, cînd cercetarea 

științifică a luat la noi o 
dezvoltare nemaiîntîlnită, 
cînd se manifestă din plin 
ridicarea maselor la cul
tură, interesul lor viu 
pentru literatură și artă, 
biblioteca are . sarcini 
complexe, ea capătă as
pectul unui adevărat la
borator. Unele biblioteci 
— precum cea universita
ră din Timișoara sau cele 
publice din regiunile Iași, 
Galați — au fost înzes
trate cu localuri noi, 
în altele s-au făcut im
portante lucrări de mo
dernizare. Cu toate aces
tea, mai sînt multe de fă
cut pentru a se crea con
diții optime de studiu și 
documentare, pentru ser
virea rapidă a cititorilor. 
Tovarășul MEDELEȚ 
FLORIN, muzeograf la 
muzeul regional Banat, 
ne spune că pentru în
tocmirea unor lucrări de 
specialitate va fi nevoit 
să facă periodic dru
muri la Cluj spre a-și 
procura cărți și periodice 
mai rare, care nu se 
găsesc în fondurile bi
bliotecilor din Timișoara. 
„Orice bibliotecă mai im
portantă — ne spune, re- 
ferindu-se la această pro
blemă, tovarășul ȘTEFAN 
GRUIA, ar trebui să pună 

pot fi satisfăcute toate 
cerințele de cărți. în mul
te locuri bibliotecile șco
lare nu numai că repetă 
colecțiile bibliotecilor co
munale dar se află în 
aceleași localuri, ca la Sf. 
Gheorghe (Urziceni). Ni 
s-a semnalat, pe de altă 
parte, că în București, în 
Brașov unele cartiere 
mărginașe sau nou con
struite nu au nici o bi
bliotecă publică. Viitori! 
cititori se formează în 
biblioteci, dar există pu
ține asemenea instituții 
pentru copii și tineret.

Reconsiderarea rețelei 
acestor instituții de către 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
Central al Sindicatelor, 
Ministerul Invățămîntului 
etc. în sensul creării 
unor biblioteci puternice, 
riguros profilate și mai 
echilibrat dispuse terito
rial, ar duce nu numai la 
îmbunătățirea aprovizio
nării cu cărți dar și la o 
mai bună servire a citito
rilor. în felul acesta s-ar 
putea asigura mai ușor și 
cadre calificate de biblio
tecari.

O dată cu aceasta ar 
trebui revizuite și crite
riile după care se acor
dă fonduri bănești pentru 
achiziții. „Biblioteca raio
nală din Băneasa (Dobro- 
gea) servește circa 3 000 
de locuitori, pe cînd cea 
din Brăila peste 100 000. 
Dar după actualele norme, 
ne spune tov. GH. PO
PESCU. acestor biblioteci 
li se repartizează pentru 
aprovizionarea cu cărți 
sume egale".

la îndemînă cititorului 
chiar și cărți pe care nu 
le are în rafturile sale. Ar 
trebui practicat pe o sca
ră mult mal largă împru
mutul între biblioteci. Pe 
de altă parte principalele 
biblioteci nu au un sistem 
de împrumut prin poștă".

De asemenea, conduce
rile bibliotecilor trebuie 
să urmărească mult mai 
strict neînstrăinarea fon
dului de cărți, returnarea 
la termen a volumelor 
împrumutate. «Este cu
noscut — ne-a spus tov. 
VIRGIL CÎNDEA — fap
tul că Ion Bianu, unul din 
vechii directori ai Biblio
tecii Academiei, nu a ezi
tat să interzică lui Nico- 
lae Iorga să mai împru
mute cărți din bibliotecă, 
pentru că întîrzia cu res
tituirea lor».

„Unele biblioteci publi
ce — ne spune tovarășul 
ATANASE LUPU, șeful 
serviciului metodic al Bi
bliotecii centrale de stat 
— își desfășoară activita
tea în condiții precare, 
sînt prost întreținute. 
Printre acestea se numără 
chiar biblioteci raionale, 
cum sînt cele din Buzău, 
Rîmnicu Sărat, Corabia, 
Salonta, Babadag". Deși 
se alocă sume desiul de 
imporiante pentru întreți

nerea bibliotecilor, uneori 
ele rămin nefolosite, ori 
nu sint utilizate în mod 
corespunzător. In Capitală 
chiar, în raionul 1 Mai, au 
rămas anul trecut nelolo- 
siți 70 000 lei destinați re
parațiilor în biblioteci. Iar 
în raionul 23 August, tot 
anul trecut, au rămas ne
folosiți 30 000 lei destinați 
reparațiilor la bibliotecile 
sătești. Bibliotecarii sînt 
folosiți uneori în mod 
nejust la îndeplinirea 
unor sarcini care nu le re
vin. „Deși s-a emis o cir
culară a C.S.C.A. — ne 
spune tovarășa LEAUA 
DOINA, bibliotecară in 
comuna Recaș, raionul 
Timișoara — prin care se 
atrage atenția sfaturilor 
populare să nu mai folo
sească bibliotecarii pentru 
îndeplinirea unor sarcini 
care nu le revin, eu și 
încă multe alte colege din 
raion sîntem adesea puse 
de serviciu la telefonul 
sfatului, timp în care bi
blioteca stă închisă".

Este firesc ca cititorii 
să fie atrași de acele bi
blioteci bine îngrijite, 
care le înlesnesc apropie
rea de carte în condiții 
plăcute. în acest sens un 
rol foarte important îl au 
și manifestările de propa
gandă, de popularizare a 
cărților aflate în rafturile 
bibliotecii respective.

Formele de populariza
re a cărții trebuie să fie 
cît mai diverse și atrac
tive. Mulți bibliotecari 
sînt de părere că agitația 
vizuală ar trebui mai 
mult folosită, în forme 
cît mai variate : afișaj, 
vitrine cu cărți, expune
rea supracoperților, or
ganizarea de standuri, fo
tomontaje.

O atenție deosebită 
trebuie acordată calității, 
conținutului acestei acti
vități. Trebuie să consti
tuie o preocupare perma
nentă a bibliotecarilor — 
îndeosebi a celor de la 
sate — răspîndirea cărții 
politice și științifice, a lu
crărilor de popularizare 
a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne și în ge
neral a tuturor lucrărilor 
menite să contribuie la 
formarea unei concepții 
materialiste despre lume.

Această muncă trebuie 
privită cu toată seriozita
tea, înlăturîndu-se ten
dința de a acorda atenție 
exclusiv numărului de ci
titori. Rezultatele muncii 
bibliotecarului trebuie 
măsurate nu după cifrele 
pe care le raportează, ci 
după contribuția pe care 
a adus-o efectiv la creș
terea dragostei pentru 
carte.

în această direcție ar 
putea da un ajutor sub
stanțial serviciul metodic 
al Bibliotecii centrale de 
stat, dacă nu s-ar li
mita, ca acum, adesea 
doar la controlul adminis
trativ al bibliotecilor.

în menținerea unei vil 
circulații a cărții, în sti
mularea interesului ci
titorilor pentru cărțile 
noi, bibliotecarul are de
sigur un rol de prim or

Aprovizionarea ritmică și complexă 
cu cărți șt publicații în funcție de spe- 
ciiicul bibliotecii respective, organiza
rea bibliotecilor după principii mo
derne și înzestrarea lor cu mijloacele 
de iniormare adecuate, crearea unui 
climat favorabil muncii cu cartea, stu
diului în biblioteci, ridicarea continuă 
a pregătirii profesionale a celor care 
mînuiesc cartea, iată cîteva probleme 
care trebuie să preocupe, după păre
rea noastră, Consiliul Așezămintelor 
Culturale și celelalte foruri centrale 
interesate, precum și organele locale.

Profesată de oameni pasionați, dă- 
ruiți unor nobile idealuri, munca bi
bliotecarilor va contribui astfel la con
tinua înflorire culturală a patriei noas
tre socialiste.

Anchetă realizată de Ion CIUCHI, Gri- 
gore ARBORE, Al. MURESAN, Gh. CÎRS- 
TEA, Manole CORCACI. '

din. Dar mijloacele de in
formare, de cunoaștere 
anticipată a cărții ce ur
mează a intra în bibliote
că, sînt insuficiente, după 
cum ne-au declarat mulți 
bibliotecari. Buletinul 
„Cărți noi" al C.L.D.C„ 
editat neatractiv, e dese
ori întîrziat față de feno
menul editorial iar difu
zarea lui este deficitară : 
în multe biblioteci nu so
sește deloc. Unii bibliote
cari folosesc recenziile 
din „Revista biblioteci
lor", însă — după cum ne 
spune tovarășa CÂRĂ- 
BAȘ ELISABETA, bi
bliotecară în comuna Chi- 
zatău, raionul Lugoj — 
ele sînt puține, apar tîrziu 
iar calitatea lor lasă de 
dorit.

Deosebit de importantă 
pentru relația cititor-carte 
este problema pregătirii 
profesionale a cadrelor de 
bibliotecari. în multe re
giuni, această problemă e 
„rezolvată" prin instruc
taje de 5—10 zile, ab
solut insuficiente. Pe de 
altă parte lipsesc lucră
rile teoretice de spe
cialitate, cele existente 
(„Manualul de clasifica
re zecimală", „Mini
mum de tehnică de biblio
tecă" etc.) fiind depășite 
de practica bibliotecono- 
mică actuală. Consiliul 
Așezămintelor culturale ar 
trebui să se îngrijească 
de tipărirea unor manua
le pentru bibliotecari pe 
care, de altfel, le are de 
mai mulți ani în planurile 
sale.

Munca de calificare a 
bibliotecarilor este în di
rectă legătură cu stabili
zarea acestora în posturi, 
în special în rîndul ca
drelor din bibliotecile co
munale se observă o fluc
tuație, o instabilitate ge
nerată și de faptul că 
mulți bibliotecari conside
ră această meserie ca pa
sageră. în raionul Ca
ransebeș, numai în anul 
acesta, s-au schimbat 7 bi
bliotecari comunali. Orga
nele locale nu dau atenția 
cuvenită încadrării unor 
bibliotecari cu o pregătire 
culturală corespunzătoa
re. Există, pe alocuri, con
cepția că această funcție o 
pot îndeplini chiar și oa
meni cu studii insuficien
te. „Ar trebui organizat — 
ne spune tovarășa AN
GELA POPESCU - BRĂ- 
DICENI — un sistem de 
perfecționare, care să fie 
recunoscut legal ca un 
plus de calificare, ceva 
oarecum asemănător cu 
sistemul gradelor din In- 
vățămînt. La ora actuală 
salarizarea nu ține sea
ma mai diferențiat de stu
dii, de pregătire, de ve
chime; ca atare, nu există 
stimulul material care să 
determine stabilizarea și 
efortul de calificare al 
unul om atras de această 
meserie". Numeroși par
ticipant la anchetă au 
subliniat că o asemenea 
legiferare se așteaptă de 
mult din partea Comite
tului de Stat pentru Cul
tură și Artă.
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Vizita In regiunea Bacău 
a vicepreședintelui Vecei Executive 
Federale a R. S. F. Iugoslavia

Miercuri, Boris Kraiger, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, care 
face o vizită în țara noastră, a so
sit în regiunea Bacău.

în cursul zilei, oaspetele a vizitat 
Combinatul chimic de la Borzești, 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și Uzina de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești, 
unde a primit explicații de la con
ducătorii întreprinderilor asupra

produselor și proceselor tehnolo
gice.

Oaspetele este însoțit de Aurel 
Groapă, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, de Alexandru 
Bucur, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Bacău, precum 
și de Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Seara, Ștefan Boboș, președintele 
Sfatului popular al regiunii B^cău, 
a oferit o masă în cinstea oaspete
lui iugoslav. (Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R. 
pentru coordonarea cercetărilor științifice 
și tehnice

între 24—28 februarie 1966 s-au 
desfășurat la Moscova lucrările 
celei de-a X-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru coor
donarea cercetărilor științifice și 
tehnice.

La ședință au participat repre
zentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, României, 
Ungariei, Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei.

La ședință s-au discutat proble
me privind sarcinile ce-i revin co

misiei din hotărîrile ședințelor a 
XX-a și a XXI-a ale Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. ; raportul cu 
privire la coordonarea cercetărilor 
științifice ce prezintă interes reci
proc pentru toate țările membre 
C.A.E.R. și R.S.F.I. pe perioada 
1966—1967 ; raportul de activitate 
al comisiei pe anul 1965 și alte 
probleme.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, prietenie și colaborare.

Plecarea misiunii industriale franceze
Miercuri dimineața au părăsit 

Capitala Rene Georges Villiers, 
președintele Consiliului național al 
patronatului francez, și Pierre Su- 
dreau, Jean Faye, Bertrand Hom- 
mey, Jean Richard, membri ai mi- 

■ siunii industriale franceze, care, la 
invitația președintelui Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, au făcut o vizită în țara 
noastră. La plecare, pe aeroportul

★

într-o convorbire pe care 
membri ai misiunii industriale 
franceze au avut-o cu redactorii 
Agerpres — T. Nițescu și S. Lu
cian — privind impresiile asupra 
rizitei în țara noastră, au declarat 
printre altele :

Răspunzînd cu multă plăcere 
amabilei invitații de a vizita Ro
mânia, am ținut ca misiunea noas
tră industrială să fie cît mai re- 
prezentativq pentru industria 
franceză, a declarat conducătorul 
misiunii industriale franceze, 
Rene Georges Villiers, președintele 
Consiliului național al patro
natului francez. Chestiunile dis
cutate, a spus d-sa, pun pro
bleme financiare deosebite, care 
necesită întotdeauna un acord 
total. Convorbirile pe care le-am 
avut în aceste zile cu perso
nalități marcante ale vieții dv. 
de stat și economice au fost pentru 
noi foarte interesante și utile. Cu 
această ocazie vreau să subliniez 
că am fost surprinși de evoluția 
extraordinară a industriei româ
nești din ultimii ani, de progresele 
tehnice înregistrate. M-a impresio
nat numărul mare de cadre de spe
cialitate pe care le posedă țara dv.
— ingineri și tehnicieni — cu o 
pr ’gătire foarte bună, ce contribuie 
Ia progresul industriei românești.

Noi am venit în țara dv. — a 
spus Max Flechet, președintele 
Comitetului Franța-Europa de est
— pentru a cunoaște mai bine po
sibilitățile actuale ale economiei 
românești. în urma vizitei la Paris, 
în 1964, a președintelui Ion 
Gheorghe Maurer, a fost semnat 
un nou acord economic între Ro
mânia și Franța pentru următorii 
cinci ani, acord care deschide pers
pective favorabile legăturilor eco
nomice dintre cele două țări. în 
cursul convorbirilor foarte impor
tante pe care le-am avut cu di
feriți miniștri ai economiei româ
nești am căutat metodele care 
ne-ar putea permite să dezvoltăm 
atît livrările reciproce de mărfuri 
cît și cele pe diferite terțe piețe. 
Industria franceză ar putea apela 
la industria românească pentru a 
completa unele echipamente pe

Băneasa, oaspeții au fost salutați 
de Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, Marcel Po
pescu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, precum și de funcțio
nari superiori ai Ministerului Co
merțului Exterior. Au fost de față 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
*

care industria dv. le-ar putea pro
duce.

Pierre Sudreau, președintele Fe
derației industriașilor feroviari, a 
spus printre altele :

Din toate contactele pe care 
le-am avut în aceste zile ne dăm 
seama că posibilitățile de schimb 
între cele două țări sînt foarte 
mari și că există multe sectoare 
în care se poate colabora de o ma
nieră cu mult mai largă. Am dori 
mult să stabilim acorduri indus
triale între România și Franța pen
tru ca împreună să putem efectua 
schimburi de mărfuri și cu alte 
țări terțe. Sectoarele în care putem 
să stabilim contacte mai aprofun
date sînt cele privind industria 
electronică, metalurgică și petro
lieră.

Președintele Societății „Compag- 
nie Electromecanique", Jean Faye, 
a declarat că a fost impresionat 
de stadiul de dezvoltare pe care 
l-au atins industriile electromeca
nică și electrotehnică în România, 
admirînd efortul depus în acest 
scop. în timpul discuțiilor avute — 
a spus oaspetele — am cunoscut 
cadre care își cunosc foarte bine 
meseria și a căror ingeniozitate mi 
s-a părut în adevăr remarcabilă. 
Vorbind despre viitor, consider că 
există largi posibilități privind îm
bunătățirea schimburilor în dome
niul tehnic dintre România și 
Franța, cît și pentru colaborarea 
reciprocă în unele țări terțe, la 
dezvoltarea cărora noi avem in
teresul și datoria să cooperăm.

Cronica zilei
DEPUNERI DE COROANE 

LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEI

Noul ambasador al Uniunii So
vietice, A. V. Basov, și noul amba
sador al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Cestmir 
Cisar, au depus miercuri coroane 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei. (Agerpres)

Un titlu de onoare 
care obligă

(Urmare din pag. I)

Completăm relatarea maistrului 
Cismaș : în lunile ianuarie și fe
bruarie s-au și produs peste plan 
5 000 tone de fontă cu cocs econo
misit, cu toate că sarcinile .de plan 
prevăd indicatori mult îmbunătă
țiți.

Pentru oțelari anul trecut a în
semnat un pas hotărîtor înainte. 
S-a introdus, pentru prima oară în 
țară, oxigenul la elaborarea oțelu
lui Martin Pe această bază — pre
cum și datorită eforturilor și inter
vențiilor făcute de maiștrii Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, și 
Aurel Stanciu și inginerii Cornel 
Deheleanu și Maxim Bun, pentru 
scurtarea timpului de reparare la 
cald și a duratei de elaborare a 
șarjelor — s-au dat în plus peste 
plan 22 000 tone de ofel. Anul a- 
cesta sarcinile sînt mult mai mari. 
„Cu actualele cuptoare va trebui

să producem 130 000 de tone de oțel 
mai mult ca anul trecut, precizează 
inginerul-șei al oțelăriei Martin nr. 
2, NICOLAE SINTIMBREANU. Sar
cina este mare, dar o vom depăși. 
Avem posibilități. Este vorba, în 
primul rînd, de definitivarea și în
sușirea perfectă a tehnologiei de 
insuflare a oxigenului în cuptoare; 
apoi, trecerea la faza superioară a 
acestei tehnologii — Introducerea 
directă a oxigenului în baia de 
metal. O importantă rezervă de 
sporire a producției o constituie 
reducerea timpului de încărcare a 
cuptoarelor cu fontă și fier vechi 
Totodată, vom perfecționa sistemul 
de lucru după graficul ciclic la 
elaborare și turnare Acestea sînt 
direcțiile în care acționează în
tregul nostru colectiv pentru spo
rirea producției peste nivelul pla
nificat”.

Dar în ce privește calitatea me
talului ? Inginerul NIȚA GHEOR

Cresc veniturile bănești ale sătenilor

Corespondentă din Varșovia

Cresc depunerile înregistrate la unitățile 
C.E.C. din mediul sătesc. în anii șesenalului 
soldul acestor depuneri a sporit de peste zece 
ori, ceea ce reflectă creșterea' veniturilor bă
nești la sate și totodată ridicarea nivelului de 
trai. Numai în primele două luni ale acestui 

mari 
anu-

an depunerile au fost cu 44 la sută mai 
decît cele realizate în aceeași perioadă a 
lui trecut.

O NAȚIONALE a ''

i ' In cinstea 
resulul de

£ ozrs
S

I

Con- 
înfiin- 

țare a Uniunii Na
ționale a Coopera
tivelor Agricole de 
Producție, care va 
avea loc în curînd 
în Capitală, va li 
pus în circulație un 
timbru în valoare 
de 0,55 lei. Desenul 
simbolizează dez
voltarea bazei teh
nice a agriculturii 
în țara noastră.

® La Caraorman s-a terminat amenajarea 
unei pepiniere piscicole pentru reproducerea 
artificială a unor specii de pești din familia 
crapului, originar din China, care au fost acli
matizați în ultimii ani în Deltă și au un ritm 
de creștere superior crapului autohton.

Schimbarea unor numere de telefon

în Capitală, telefoanele cu numerele cuprinse 
între 22 10 00 și 22 19 99 s-au schimbat, înlo- 
cuindu-se cu numere cuprinse între 22 60 00 și 
22 69 99, iar cele între 22 30 00 și 22 39 99 s-au 
schimbat în altele, între 22 80 00 și 22 89 99. 
Numărul nou se află adăugind „cinci" la a treia 
cifră a numărului vechi. Aceste schimbări s-au 
făcut pentru extinderea centralei „Vitan", unde 
se vor da în folosință încă 4 000 de linii tele
fonice, în trimestrul al doilea.

Un nou S.M.T. în regiunea Maramureș

La Moftinu Mare, în regiunea Maramureș, au 
început ieri lucrările de construcții ale unei noi 
stațiuni de mașini și tractoare. Ea va avea în 
dotare 250 tractoare precum și mașini agricole 
necesare executării tuturor lucrărilor agricole. 
Noua stațiune va deservi 17 cooperative agri- 

.cole de producție din raioanele Cărei și Satu 
Mare.

• La Șantierul naval din Brăila a fost lansat 
la apă un nou tip de șalupă destinată opera
țiilor de salvare a echipajelor în caz de naufra
giu. Șalupa are un deplasament de 57 tone, 
poate lua la bord 46 persoane, și dezvoltă o 
viteză de 10,5 noduri pe oră.

• La Facultatea de electrotehnică din Timi
șoara se desfășoară un curs de două luni despre 
utilizarea în producție a calculatoarelor electro
nice, la care participă ingineri din Timișoara, 
Arad, Reșița și Craiova.

• La serele din Mureșeni-Tîrgu Mureș cu o 
suprafață de 6 720 m p se strînge a doua re
coltă din această iarnă. în zilele care urmează 
se vor livra beneficiarilor 9 000 kg castraveți, 
aproape 3 000 kg ardei și mari cantități de 
roșii.

• Au. fost reluate pe scară largă lucrările de 
pe șantierul de hidroameliorații Dăbuleni- 
Potelu-Corabia din regiunea Oltenia, unde se 
ridică un dig cu o lungime de peste 32 de kilo
metri. Aici vor fi redate agriculturii circa 
14 400 de hectare.

• în apropierea noului complex al industriei 
alimentare ridicat la Timișoara a început con- 
strucția unui microraion de 1 700 de aparta
mente.

• La Poboru, Vrănești, Merișani se află 
în construcție noi magazine ale cooperației de 
consum, urmînd ca altele să se ridice la Rucăr, 
Poienari, Scornicești și Băbeni. Uniunea regio
nală a cooperativelor de consum — Argeș dis
pune în prezent la sate de 2143 de unități 
comerciale.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres nr. 9 din 2 martie 

1966, au fost extrase din urnă următoarele numere •
1 19 41 36 45 12

Numere de rezervă : 27 20
Fond de premii : 827 701 Iei.

ȘTIINȚA-
aproape de producție

Cum va ii vremea

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 martie. 
După o răcire trecătoare, vremea se încălzește ușor. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 grade și plus 8 
grade, iar maximele între 7 și 17 grade. In București : 
După o răcire trecătoare, vremea se încălzește ușor. 
Cerul schimbător, favorabil ploii izolate.

Pierzînd ieri la Brașov

„Steagul roșu“ a ratat calificarea 
in „Cupa orașelor tîrguri“ la fotbal

BRAȘOV (prin telefon). — Evo
luția bună de pînă acum și desigur 
avantajul terenului în cel de-al 
treilea meci cu Espanol Barcelona 
îndreptățeau pronosticurile opti
miste ale suporterilor echipei bra
șovene. Șansele „stegarilor11 s-au 
dublat aproape cînd, datorită unei 
crize de sciatică, Di Stefano (re
putatul coordonator al echipei 
barceloneze) a fost nevoit să ia 
parte la meci ca... spectator. Pro
babil însă că toate aceste antici
pări și situația favorabilă au fost 
considerate de jucătorii brașoveni 
suficiente pentru a obține victo
ria. Altfel nu se explică de ce, pe 
același teren unde, cu numai două 
săptămîni în urmă, făcuseră o par
tidă aplaudată de înșiși adversarii 
lor, ieri s-au comportat lamenta
bil, angrenîndu-se într-un joc de 
uzură, lipsit de claritate în atac

ca și în apărare. Cum să se poată 
cîștiga un meci, dacă în 90 de mi
nute de joc se șutează la poartă o 
singură dată ?

După cum se știe, meciul’ de ieri 
dintre „Steagul Roșu" și Espanol, 
decisiv pentru calificare în sfertu
rile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri“, a fost cîștigat cu 1—0 de 
fotbaliștii spanioli. Golul victoriei 
(singurul gol al partidei) l-a în
scris, în minutul 55, centrul 
atacant Re. Golul putea fi evi
tat de portarul brașovean ; acesta, 
neatent, n-a mai putut ajunge 
mingea, care a intrat în poartă 
lent, pe jos, pe lîngă bara din 
stînga...

Partida a fost condusă de trei 
arbitri elvețieni.

Ion DUMITRIU

SPORTIVI ROMÂNI 
IN ÎNTÎLNIRI 
INTERNAȚIONALE

• La Oslo a avut loc cea de-a 
doua întîlnire internațională din
tre reprezentativele masculine de 
handbal ale Norvegiei și Româ
niei. Și de data aceasta, victoria 
a revenit handbaliștilor români, 
care au cîștigat cu scorul de 19—8 
(7—2). Cei mai buni jucători ai în
vingătorilor au fost Mozer și Gruia, 
care au înscris cite 5 goluri fie
care.

• Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa maghiară de fot
bal Vasas Budapesta a jucat 
miercuri la Craiova cu echipa Ști
ința din localitate. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 
(1-0).

• Miercuri, la Teheran urma să 
aibă loc meciul de fotbal dintre 
echipa Rapid București și Djavan 
Teheran. Din cauza ploii, care a 
făcut terenul impracticabil, jocul a 
fost amînat pentru duminică 6 
martie. înainte de acest meci, Ra
pid va întîlni vineri la Teheran 
selecționata Iranului.

GHE, șeful serviciului control 
tehnic de calitate din combi
nat, arată: „Ceea ce am rea
lizat la Hunedoara în anul tre
cut nu poate să ne mulțumească. 
Noi dispunem de posibilități largi 
pentru a satisface beneficiarii cu 
metal de bună calitate. Măsuri în 
această direcție s-au și luat. La
minorul „800” se modernizează, a 
început să funcționeze o mașină de 
decojit bare, se fac tratamente ter
mice, se întreprind cercetări și 
încercări felurite pentru perfecțio
narea mărcilor de oțeluri calmate 
și aliate. Stă în puterea noastră să 
reducem procentul de rebuturi, să 
livrăm beneficiarilor oțeluri cu per
formanțe fizico-mecanice superioa
re".

Subliniind necesitatea îmbunătă
țirii activității siderurgiștilor în vii
torul cincinal tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor, care a înmînat siderurgiștilor 
hunedoreni Steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe țară 
în ramura metalurgică, a arătat 
că în acest an colectivul hunedo- 
rean trebuie să-și concentreze toate 
forțele, priceperea, experiența și 
potențialul- tehnico-științific spre 
realizarea unei producții sporite de 
metal, de înaltă calitate, care să 
fie livrată la timp economiei națio
nale.

După o plimbare
„la ș o s ea“

(Urmare din pag. I)

din jurul lacului. Am privit de 
atîtea ori aceste lucruri, acceptîn- 
du-le ca un dat fără replică, iu- 
bindu-le prezența. Dar acum, stîr- 
nită la polemică, privesc mai atent 
și mai lucid. Apa, sălciile grațioa
se, spațiile, arabescul liniștit al 
malurilor compun acea fericită 
incantație vizuală binefăcătoare 
spiritului. Farmecul rămîne intact 
în toate anotimpurile, tar trecerile 
de la un anotimp la altul aduc 
procesul naturii sub ochii orășanu- 
lui și-l cheamă la bucuria vieții.

Aici, la marginea Bucureștiului, 
în apropierea industriei, a facul
tăților, a laboratoarelor, în apro
pierea atelierelor de artă și a in
stitutelor de proiectare, în apro
pierea viefii laborioase a omului, 
natura se oferă și face posibilă 
fuziunea om-natură pe planul el cel

mai înalt. Renașterea a consemnat 
această fuziune în legatele ei pic
turale și arhitectonice : perspecti
vele savante, reprezentînd o con
cepție arhitectonică pretențioasă în 
sensul cel mai bun, trimit ochiul cît 
mai departe către peisaj. Nici 
un spațiu arhitectonic închis na
turii, nici un peisaj fără arhi
tectură. Privite din acest punct 
de vedere, clădirile de pe malul 
lacurilor noastre, fie ele pavilioane 
de expoziții, fie cluburi sportive 
sau biblioteci, rămîn niște agrea
bile baracamente și nimic mai mult. 
Iarna ele stau închise, fragile în 
calea intemperiilor, pătate de ume
zeală ; primăvara sînt văruite su
mar ca orice decor menit să ser
vească o stagiune. Ca o ripostă 
mîndră se ridică mai încolo, lîngă 
Casa Scînteii, Pavilionul Expoziției, 
construcție admirabilă.

Mă așez pe o bancă și contemplu

Necesitatea legării 
cît mai strînse a ști
inței cu cerințele e- 
conomiei naționale, a 
coordonării activității 
diferitelor unități de 
cercetare științifică, 
asigurarea eficienței 
acestor cercetări pen
tru perfecționarea 
producției, crearea de 
noi cadre de cercetă
tori cu înaltă califi
care preocupă îndea
proape conducerea de 
partid și de stat din 
R. P. Polonă. Un șir 
de hotărîri și mă
suri adoptate în ulti
mul timp urmăresc 
să rezolve în mod 
treptat și eficient a- 
ceste probleme.

La cea de-a IV-a 
plenară a C.C. al 
P.M.U.P. s-a hotărît, 
printre alte măsuri 
privind dezvoltarea 
științei și tehnicii, în 
vederea asocierii mai 
strînse a activității 
instituțiilor de cerce
tare științifică cu 
problemele actuale 
ale producției, intro
ducerea consecventă 
a unui sistem de con- 
tracte-comenzi pen
tru muncile de cerce
tare. Potrivit acestui 
sistem, organele eco
nomice (ministere, în
treprinderi industria
le, de transport, con
strucții ș.a.) încheie 
contracte-comenzi cu 
instituțiile de cerce
tări pentru elabora
rea unor procedee 
tehnologice, proiecta
rea unor prototipuri 
de mașini sau agre
gate de înalt nivel 
tehnic și mare randa
ment, pentru rezolva
rea unor probleme 
tehnice etc.

După o perioadă 
relativ scurtă de la 
aplicarea acestui sis
tem, unefâ rezultate 
au și apărut. Ele se 
vădesc în realizarea 
unui șir de instalații 
și mașini în diferite 

, ramuri ale industriei. 
Sînt citate în presă, 
ca avînd o contribu
ție însemnată în acest 
sens, institutele de

cercetări din dome
niul energeticii, elec
trotehnicii, chimiei 
generale, mineritului.

Institutul de elec
trotehnică, bunăoară, 
a creat prototipul 
pentru reglarea auto
mată a densității mi
nereului de sulf. Lu
crătorii științifici ai 
aceluiași institut au 
proiectat — pe bază 
de contract-comandă
— automatizarea cup
toarelor de la uzinele 
„Stalowa Wola". In
stitutul de mecanică 
de precizie a încheiat 
cu o serie de fabrici 
și uzine 130 de con
tracte, între care u- 
nele de mare însem
nătate pentru spori
rea producției și îm
bunătățirea calității 
produselor. Contracte 
asemănătoare au fost 
încheiate între insti
tute și întreprinderi 
din industria grea, 
chimică, extractivă, 
de construcții etc.

într-o recentă dare 
de seamă asupra ac
tivității Institutului 
politehnic din Varșo
via în domeniul cer
cetărilor aplicative se 
precizează că valoa
rea lucrărilor efec
tuate pentru indus
trie de către institut 
s-a cifrat anul trecut 
la 110 milioane de 
zloți. S-au elaborat, 
printre altele, noi 
procese tehnologice 
de exploatare a sul
fului, de obținere a 
glicerinei, s-au con
struit mașinile elec
tronice U.M.C.-l și 
U.M.C.-10, o instala
ție radar pentru de
terminarea vitezei 
navelor, s-a definiti
vat proiectul unui 
sistem automat de 
reglare a temperatu
rii și presiunii came
relor pneumatice. Se 
precizează, ca o im
portantă realizare 
practică, sistemul de 
frinare automată — 
pe bază de tranzistori
— a trenurilor, ceea 
ce va asigura o secu
ritate sporită a cir

culației feroviare. în 
laboratoarele și în
treprinderile speciale 
ale politehnicii se 
produce aparatură 

' științifică, unică în 
țară, realizîndu-se pe 
această cale, prin e- 
liminarea importului 
aparaturii respective, 
o economie de 3 mi
lioane dolari.

încă de la începu
tul anului trecut, în 
R. P. Polonă s-au 
luat măsuri pentru 
extinderea de „între
prinderi de experi
mentare tehnico-ști- 
ințifică" nu numai pe 
lîngă institute, ca 
pînă acum, dar și pe 
lîngă laboratoarele 
centrale de cerce
tări și birourile de 
construcții - proiecte. 
„Realizarea unei ase
menea rețele de în
treprinderi creează 
condiții pentru o mai 
rapidă punere în va
loare a gîndirii teh- 
nico-științifice. Anul 
trecut au luat ființă 
20 de asemenea în
treprinderi ; altele 
sînt în plină con
strucție” — a arătat, 
într-un recent inter
viu de presă, Euge- 
nius Szyr, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri, pre
ședinte al Comitetu
lui de Stat pentru 
Știință și Tehnică.

Comitetul de Stat 
pentru Știință și Teh
nică a luat o serie de 
măsuri privind con
centrarea și coordo
narea muncii de cer
cetare. Printre altele, 
se prevede crearea 
de noi centre tehni- 
co-științifice, în ca
drul cărora se vor 
afla stații de probă și 
de cercetare a cali
tății produselor.

Pe baza rezultate
lor obținute pînă a- 
cum, presa apreciază 
că sistemul „contrac- 
te-comenzi" consti
tuie un stimulent pu
ternic pentru legarea 
tot mai strînsă a ști
inței de producție.

Gh. GHEORGHIȚA

Pregătirea inginerească 
de largă concepție

(Urmare din pag. I)

la formarea unor ingineri de largă 
concepție, capabili să dea viață cu 
fantezie și spirit original, creator, 
directivelor și sarcinilor trasate de 
partid. Această perfecționare poa
te avea loc, după părerea mea, pe 
două căi.

în primul rînd, cred că progra
mele analitice ale cursurilor de 
specialitate ar trebui să prevadă — 
în mai mare măsură decît pînă 
acum — tratarea problemelor de 
concepție în legătură cu materialul 
specific cursului respectiv. Aceasta 
înseamnă ca ponderea principală 
să revină fundamentărilor teoretice 
ale formulelor funcțional-consftuc- 
tive, metodelor de calcul și de in
vestigare teoretică, direcțiilor ex
perimentării în vederea dezvol
tării, perfecționării utilajelor, ma
șinilor sau proceselor tehnologice, 
în raport cu acestea, formele, ti-

suprafața lucioasă a apei. Deasu
pra accidentelor și a provizoriului, 
elementele își cheamă perechea 
tlnzînd la coerență și ordine. Pri
vesc lacul și în oglinda lui Ima
ginez — imagine răsfrîntă — pa
latele moderne cu care i-ar sta 
bine pe maluri, clădiri a căror uti
litate să aibă contingență cu pei
sajul : săli de expoziție, biblioteci, 
cabinete de stampe, săli pentru 
audiții muzicale, discoteci etc. Ar
hitectură de sticlă ușoară, dar evi
dent solidă prin osatura metalică 
aparentă în muchii fine săli ai 
căror pereți transparent consti
tuie mediul osmotic între natură și 
om. Muzica e chemată de genero
zitatea peisajului. Cu gîndul la un 
spațiu anume creat aici, pe ma
lul lacului, evoc ruina bazili
cii lui Macsențiu, din Forul Ro
man, de la Roma. Cele trei abside 
deschise sînt trei enorme ecrane 
acustice pentru concerte în aer 
liber...

Peluzele verzi și tandre cer mar
mora superior dăltuită, orizontalita
tea lucie a apei provoacă o ex
plozie spre înălțimi, coloana.

Am amorțit și speteaza băncii 
îmi apasă dezagreabil spinarea. 
Iau autobuzul către centru. Trec 
prin cartiere cu totul noi și îmi dau 
seama că visul poate deveni rea
litate.

purile, schemele — care, de altfel, 
sînt cel mai direct supuse modi
ficărilor rapide generate de pro
gresul tehnic — să nu fie decît 
mijloace de exemplificare, de con
cretizare a gîndirii inginerești. 
N-are nici un rost să încărcăm 
memoria studenților cu tot felul 
de formule și de scheme, pe care 
le găsesc incluse în toate dicțio
narele și lexicoanele tehnice. Le 
vor fi de mai mare folos în acti
vitatea lor în producție cunoștin
țele teoretice de principiu, obiș
nuința de calcul și investigare, de
prinderea de a urmări — sub as
pect tehnic și economic — solu
țiile optime. Organizate în acest 
mod, cursurile vor aduce o contri
buție importantă, determinantă aș 
spune, în formarea inginerului 
creator. Evident, în școala tehnică 
superioară, instruirea începe, dar 
nu poate fi completă, definitivă. 
Continuarea procesului de pregă
tire, mai ales în primii ani ai prac
ticii industriale, va determina 
completarea și adîncirea cunoștin
țelor necesare muncii de creație.

în al doilea rînd, cred că pen
tru îmbunătățirea pregătirii de 
largă concepție a viitorilor ingi
neri ar fi util să se realizeze o 
mai strînsă colaborare a cadrelor 
didactice din facultăți cu specia
liști din producție. în această or
dine de idei propun includerea în 
planurile de învățămînt a unor 
prelegeri facultative ținute de una 
sau mai multe persoane cu activi
tate creatoare notorie în ingine
rie. Tematica acestor cursuri ar 
urma să fie prezentarea căilor și 
mijloacelor prin care s-a ajuns la 
realizări inginerești. Comunicările 
constructorilor privitoare la rezol
varea numeroaselor probleme și 
dificultăți ridicate de conceperea 
unor mașini, instalații etc. ar pu
tea fi o demonstrație nu numai 
extrem de instructivă, dar și foar
te interesantă, pasionantă chiar.

Fără îndoială că există și alte 
căi pentru îmbunătățirea pregăti
rii inginerului.. Orice formulă s-ar 
adopta însă, esențială e înțelegerea 
clară, precisă a faptului că această 
pregătire trebuie să corespundă cu 
sarcinile actuale și de perspectivă 
ale detașamentului ingineresc, să 
reflecte strădania permanentă — 
atît a corpului profesoral, cît și a 
forurilor de învățămînt superior 
— de a găsi mijloacele cele mai 
potrivite, nu în general, ci în func
ție de profilul și specificul diferi
telor facultăți tehnice.
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A SOSII IA CAIRO
CAIRO 2. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : Mărfi 
seara a sosii la Cairo delegația guver
namentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care va participa la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei economice 
mixte româno-egipfene.

Pe aeroportul international din 
Cairo, delegafia a fost întîmpinată de 
Abdel Moneim Kaissuny, vicepre
ședinte al guvernului R.A.U., însărci
nat cu problemele economice și fi
nanciare, Hamah el Sayeh, subsecre
tar de stat la Ministerul Economiei șl

Valorificarea 
naturale
în dezbaterea 
Consiliului economic 
și social al 0. N. U.

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările se
siunii a 40-a a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U.

Philippe de Seynes, subsecretar 
O.N.U. pentru problemele econo
mice și sociale, a prezentat rapor
tul O.N.U. privind punerea în va
loare și utilizarea resurselor natu
rale, prin care se urmărește elabo
rarea unui program de cinci ani, 
de sprijinire a eforturilor țărilor 
membre pentru identificarea și 
valorificarea acestor resurse. La 
realizarea acestui program ar 
urma să fie antrenate instituții 
specializate ale O.N.U., Comitetul 
consultativ O.N.U. pentru aplica
rea științei și tehnicii, precum și 
experți din diferite țări interesa
te. Majoritatea delegațiilor care 
au intervenit la discuții au privit 
favorabil acest program O.N.U. 
menit să stimuleze cooperarea atît 
pe plan bilateral, cît și pe plan in
ternațional, să sprijine eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare pen-

CAUZELE
UNEI 
DISPARIȚII

Nu la sfîrșiful Iul mărfi# — după 
cum se anunțase inițial — ci din 
prima zi a acestei luni, ziarul 
„Stockholms-Tidningen* și-a încefai 
aparifia. Din 177 de cotidiene sue
deze existente în 1950, o treime
— adică 65, au dispărut pînă 
astăzi de pe firmament. Acum, la 
Stockholm n-au rămas decît două 
ziare burgheze de dimineață — 
„Dangens Nyheter" (liberal) și 
„Svenska Dagbladet" (conservator), 
dai nici un ziar de falia celui dis
părut, care să poată îndeplini func
ția de purtător de cuvînt al guver
nului și al partidului social-demo- 
crat.

„Stockholms-Tidningen", fondat 
în 1889, a fost la începutul seco
lului nostru cel mai mare ziar din 
Scandinavia. După ce și-a schimbat 
de mai multe ori proprietarul, în 
1937 el a fost achiziționat de 
Torsten Kreuger, un frate al «rege
lui chibriturilor», Ivar Kreuger. în 
1956, Kreuger l-a vîndut împreună 
cu un alt ziar al său, „Aftonbladet".
— Uniunii sindicatelor suedeze con
tra sumei de 25 milioane coroane, 
înfăptuind astfel cea mai mare 
tranzacfie din istoria presei sue
deze.

Speranfele legate de tranzac|ie 
nu s-au împlinit. „Stockholms- 
Tidningen" continua să piardă citi
tori. Dar nu numai atît. Cota-parte 
din reclame și anunțuri a scăzut 
treptat de la 24 la 14 la sută. 
Cercurile monopoliste refuzau să 
sprijine un ziar social-democrat. Ca 
urmare, tirajul s-a redus de la 
185 000 la 130 000 de exemplare.

Ziarul lucra în pierdere. în zece 
ani deficitul a însumat 112 milioa
ne coroane, iar pentru 1966 s-a cal
culat că el se va ridica la 22 mi
lioane coroane. în aceste condiții, 
Uniunea sindicatelor s-a văzut ne
voită să renunțe la editarea lui.

„Frankfurter Rundschau" consta
tă că deocamdată „guvernul sue
dez a rămas fără un purtător de 
cuvînt politic".

Ca măsură tranzitorie, conduce
rea Partidului social-democrat a ho- 
tărît ca pînă la alegerile comunale 
stabilite pentru septembrie să difu
zeze la Stockholm, într-un tiraj de 
200 000 exemplare, în mod gratuit, 
un ziar săptămînal în 8 pagini.

Gh. DASCĂLU

Comerfului Exterior, precum șl de alte 
persoane oficiale. A fost prezent am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Cairo, Mircea Nicolaescu. In- 
fr-o declarație făcută la sosire, Gheor
ghe Rădulescu a spus : „Scopul vizi
tei delegafiei noastre este de a ne 
întîlni în cadrul Comisiei mixte pen
tru a avea un schimb de păreri asu
pra problemelor care interesează cele 
două fări. Convorbirile noastre au ca 
scop dezvoltarea bunelor relații care 
s-au legat în ultimii ani și sperăm să 
găsim noi posibilități pentru o co
laborare economică folositoare ambe
lor fări șl popoare".

resurselor
tru folosirea în interes propriu a 
resurselor naturale în scopul dez
voltării lor economice, al ridicării 
nivelului de trai al populației.

Dezbaterile asupra acestei pro
bleme, care au avut loc în ședința 
plenară, au fost conduse de Costin 
Murgescu, prim-vicepreședinte al 
E.C.O.S.O.C.

Un „prolog 
la marea bătăi

Pentru prima oară 
de la criza care a iz
bucnit la 30 iunie 
anul trecut, miniștrii 
celor șase țări din 
Piața comună s-au 
reîntîlnit, luni și 
marți, la Bruxelles, 
într-o sesiune ordi
nară, după ce au 
stabilit la Luxemburg, 
acum citeva săptă- 
mîni, modalitățile re
luării regulate a ne
gocierilor. Așa cum 
s-a mai relevat, com
promisul de la Lu
xemburg privește for
ma și nu fondul con
troversei. Divergen
țele dintre „cei șase' 
au rămas astfel în
tregi în problemele 
de ordin politic, în 
timp ce în chestiuni
le tehnice s-a lăsat 
să se întrevadă po
sibilitatea depășirii 
unor obstacole.

Luările de poziții 
la recenta sesiune 
ministerială au ară
tat că lucrurile nu 
s-au mișcat din acest 
punct. Partenerii co
munitari s-au angajat 
foarte repede în pro
bleme cu caracter 
tehnic privind regu
lamentul de finanțare 
a agriculturii „celor 
șase'. Ei au discutat,

de asemenea, în le
gătură cu sumele ce 
urmează să fie văr
sate de fiecare mem
bru la „Fondul euro
pean de orientare și 
garanție agricolă", 
precum și cu folosi
rea acestui fond în 
funcție de cele două 
modalități cerute de 
Franța și, respectiv, 
de R.F.G. Negocieri
le comerciale ale 
Pieței comune în ca
drul tratativelor „run
dei Kennedy* de la 
Geneva au format 
un alt punct al dis
cuțiilor.

Neabordînd fondul 
problemelor în liti
giu, miniștrii nu au 
reușit să ia hotărîri 
importante. Singurul 
„consens' la care au 
putut ajunge „cei 
șase' a fost doar... 
amînarea discuțiilor. 
Reflectînd opiniile 
care s-au exprimat 
în „cercurile comu
nitare' de la Bruxel
les, la încheierea 
Consiliului ministe
rial, agenția France 
Presse a transmis că 
„mai rămîne multă 
treabă de făcut pen
tru a se ajunge la 
finanțarea Pieței a- 
gricole", căci, „deși

291 voturi contra 287
Politica economica a guvernului 
în dezbaterea Camerei Comunelor

LONDRA 2 (Agerpres). — Came
ra Comunelor a aprobat marți sea
ră cu 291 de voturi pentru și 287 
contra — politica guvernului la
burist în domeniul economic. Dez
baterile au fost deschise de minis
trul finanțelor, James Callaghan, 
care a prezentat în linii mari ac
tuala situație economică a țării și 
perspectivele ei de viitor. El a ară
tat că începînd din toamna trecută 
Anglia a rambursat din împrumu
turile făcute în S.U.A. 318 milioane 
lire sterline. Deficitul balanței co
merciale pe 1965 s-a redus cu a- 
proximativ 350 milioane lire ster
line.

Callaghan a menționat că pentru 
st încuraja depunerile de economii, 
guvernul va emite noi obligații de 
stat neimpozabile cu o valoare no
minală de 20 de șilingi și cu o do- 
bîndă de 7;3 la sută. In vederea re
dresării economiei, Callaghan a 
cerut sindicatelor să-și limiteze re
vendicările de mărire a salariilor.

O nouă monedă 
decimală

într-o declarație făcută în Camera 
Comunelor, ministrul Finanțelor, Calla
ghan, a anunțat că guvernul britanic a 
hotărît să adopte o nouă monedă deci
mală, care va intra în vigoare după 
o perioadă de pregătire de cinci ani, 
adică în februarie 1971. Lira sterlină 
va fi divizată în 100 de unități. Potrivit 
unor aprecieri recente, adoptarea nou
lui sistem va costa aproape 130 mili
oane de lire. Vor trebui „reconvertite" 
sau înlocuite circa 400 000 de aparate 
de înregistrare, un sfert de milion de

încheierea lucrărilor

închiderea minei „Bismark" din Gelsenkirchen — una din cele mai 
moderne mine carbonifere vest-europene, unde lucrează 7 500 de mun
citori — anunțată de patronat, constituie unui din aspectele crizei de 
desfacere a cărbunelui, care durează de mai mulți ani în Germania oc
cidentală. Sprijiniți de tovarășii lor din alte întreprinderi, muncitorii de 
la „Bismark" se împotrivesc, prin diferite acțiuni, proiectatei ferecărl a 

porților minei

bilanțul «moral» este 
pozitiv... din punct 
de vedeie tehnic po
zițiile delegațiilor a- 
proape că nu au evo
luat de la 30 iunie 
1965... întreaga struc
tură a Pieței comu
ne agricole este ast
fel pusă în cauză", 
în legătură cu a- 
ceasta, participanții 
la întrunirea de la 
Bruxelles au stabilit 
un calendar de lu
cru, în care se pre
vede, pentru începu
tul lunii aprilie, o se
siune specială a Con
siliului ministerial, 
consacrată exclusiv 
„rundei Kennedy". 
Pînă atunci, însă, 
vor mai avea loc o 
serie de reuniuni mi
nisteriale dedicate 
chestiunilor agricole 
ale comunității.

în cercurile de 
presă de aici s-a a- 
creditat părerea că 
recentele discuții din
tre „cei șase' nu re
prezintă decît un 
„prolog" și că „ma
rea bătălie" rămîne 
să se angajeze la 
sesiunea prevăzută 
pentru sfîrșitul lunii 
martie.

Jean LOUIS ESCH

mașini de calculat, un milion de balan
țe și sute de mii de instrumente de 
măsurat.

★
LONDRA 2 (Agerpres).— într-o 

declarație făcută unui corespondent 
al ziarului „Daily Worker", John 
Gollan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Brita- 
nie, a arătat că la alegerile parla
mentare care urmează să aibă loc 
la 31 martie, din partea partidului 
comunist vor exista candidați în 
peste 50 de circumscripții electo
rale. El a apreciat că Partidul 
conservator va suferi o înfrîngere 
în alegeri.

In același timp, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a arătat că Parti
dul laburist duce o politică în ca
drul căreia cheltuielile militare 
tind să frîneze dezvoltarea asigu
rărilor sociale. „Noi dorim o lar
gă ofensivă în întreaga țară pen
tru a se pune capăt creșterii pre
țurilor, în vederea majorării sala
riilor, a reducerii cheltuielilor mi
litare, a dezvoltării sistemului de 
asigurări sociale și apărării liber
tății sindicatelor", a declarat în 
continuare Gollan. „Alegerile care 
vor avea loc trebuie să se desfă
șoare sub semnul schimbării po
liticii actuale a guvernului". Can- 
didații comuniști — a spus John 
Gollan — vor desfășura o campa
nie pentru ca Marea Britanie să 
înceteze să mai sprijine războiul 
dus de Statele Unite în Vietnam, 
să pună capăt colonialismului și 
să lupte pentru pace în întreaga 
lume.

Congresului țărănesc 
german

BERLIN 2 (Agerpres). — La 
Berlin s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 9-lea Congres țărănesc 
german. Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a rostit o cuvîn- 
tare în cadrul căreia s-a ocupat de 
căile și principiile dezvoltării agri
culturii R. D. Germane în viitorii 
zece ani.

Făcînd un bilanț al principalelor 
realizări obținute în agricultura 
R. D. Germane, vorbitorul a ară
tat, printre altele, că după unirea 
lor în cooperative agricole de pro
ducție, țăranii din R. D. Germană 
au obținut recolte tot mai mari.

Prin gospodărirea rațională și 
datorită cooperării dintre unitățile 
agricole, a subliniat W. Ulbricht, 
s-au asigurat condițiile pentru o 
conducere eficace a producției a- 
gricole, pentru folosirea practică a 
cercetărilor științifice, pentru chi
mizarea agriculturii și folosirea 
unor sisteme de mașini agricole 
moderne. Ca un prim rezultat, ni
velul de trai al țăranilor coopera
tori din R. D. Germană a crescut.

Pe baza rezultatelor obținute în 
agricultură și a concluziilor lucră
rilor conferințelor țărănești regio
nale, W. Ulbricht a subliniat că în 
următorii ani țăranii cooperatori 
din agricultura R. D. Germane tre
buie să-și îndrepte eforturile spre 
sporirea sistematică a fertilității 
solului și creșterea productivității 
animaliere, gospodărirea rațională 
a terenurilor agricole și perfecțio
narea relațiilor de cooperare între 
unitățile agricole socialiste, spori
rea rentabilității, dezvoltarea re
lațiilor cu organizațiile economice 
de stat pe bază contractuală, ridi
carea nivelului de cunoștințe teh- 
nico-științifîce și culturale ale ță
ranilor cooperatori și ale organelor 
de conducere din agricultură.

Walter Ulbricht a relevat impor
tanța elaborării unui plan complex 
care să asigure dezvoltarea multi
laterală a agriculturii. De aseme
nea, el a vorbit despre măsurile ce 
trebuie luate pentru intensificarea 
maximă a producției agricole.

Una din preocupările majore ale forțelor patriotice sud-vietnameze — a transmis din Saigon trimisul spe
cial al ziarului „Le Monde" — o constituie orezul. Imaginea ilustrează lupta pentru recoltarea acestei cereale 
într-una din regiunile eliberate. La muncile agricole populația este ajutată de ostașii din unitățile forțelor de 

eliberare

lg| SOFIA. A luat sfîrșit cea de-a 
™ patra ședință a Comisiei iriter- 
guvernamentale bulgaro-sovietice 
pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică. Au fost discutate 
problemele legate de dezvoltarea 
continuă a colaborării economice 
și tehnico-știintifice. La 2 martie, 
Todor Jivkov l-a primit pe M. Le- 
seciko, președintele părții sovietice 
a Comisiei interguvernamentale 
bulgaro-sovietice.

Departamentul 
de Stat confirma :

Proiectilul
nuclear 

deiiiai mul
in suania

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Departamentul de Sfat al 
S.U.A. a recunoscut miercuri că 
in cursul accidentului aerian care 
s-a produs la 17 ianuarie deasu
pra localității Palomares (Spania) 
a fost pierdut un proiectil nu
clear care, în ciuda cercetărilor 
efectuate, nu a mai putut fi gă
sit. Uraniul și plutoniul s-au răs- 
pîndlt în regiunea unde cele 
două avioane americane, un 
bombardier de tip „B-52" șl un 
altul cisternă, s-au prăbușit după 
accident. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert 
Mc Closkey, a declarat că bom
bardierul respectiv transporta la 
bord mal multe proiectile de 
acest gen. Potrivit agenției 
France Presse, el a refuzat să 
confirme Informațiile potrivit că
rora peste 6 000 tone de pămînt 
din Palomares vor fl transportate 
în S.U.A. pentru analiză.

Washington:

NOI CREDIIE PENTRU 
FINANȚAREA 
AGRESIUNII 
IN VIETNAM

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Cele două ca
mere ale Congresului a- 
merican — Senatul și Ca
mera Reprezentanților — au 
aprobat proiectul de lege pre
zentat de președintele Lyndon 
Johnson, privind acordarea de 
credite suplimentare de 4,8 mi
liarde dolari pentru acoperi
rea cheltuielilor legate de răz
boiul din Vietnam. Cele 4,8 
miliarde dolari reprezintă o 
parte a creditelor suplimenta
re de 12 miliarde cerute de 
administrație în anul fiscal.

In cercurile oficiale de la 
Washington, după cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, se apreciază că efecti
vele forțelor armate ameri
cane dislocate în Vietnam vor 
atinge pînă la sfîrșitul acestui 
an cifra de 350 000 de mili
tari.

Bărbați pe posturi 
de... surori medicale

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Pentru prima oară în 
istoria Statelor Unite, Minis
terul Apărării a hotărît să an
gajeze în serviciul militar un 
număr de 900 de bărbați pe 
posturi de surori medicale, pen
tru armata terestră și marină. 
Această hotărîre, relatează a- 
genția Associated Press, a 
fost luată ca urmare a creș
terii numărului răniților din 
războiul din Vietnam.

BAMAKO. După cum anunță 
“ postul de radio din Republica 
Mali, la 2 martie a fost creat, la 
propunerea Partidului uniunii su
daneze (de guvernămînt) Comitetul 
national pentru apărarea revoluției, 
din care face parte și președintele 
Republicii Mali, Modibo Keita.

BM BONN. Miercuri, în Bundestag 
™ au început dezbaterile proiec
tului de lege privind bugetul R. F. 
Germane pe 1966. O mare parte 
din buget este destinată cheltuieli

Se deschid noi posibilități 
pentru cercetările 
interplanetare

LONDRA 2 (Agerpres). — „Este 
o realizare științifică și tehnică 
formidabilă, care merită cele mai 
mari elogii", a declarat Kenneth 
Gatland, vicepreședinte al Socie
tății interplanetare britanice, co- 
mentînd știrea că stația automată 
„Venus-3“ a atins suprafața pla
netei Venus.

NOUL GUVERN
SIRIAN

DAMASC 2 (Agerpres). — După 
cinci zile de consultări, apreciate 
ca „dificile" de către observatorii 
de presă, dr. Youssef Zouayen a 
anunțat componența noului guvern 
sirian. Noua echipă ministerială a 
Siriei este alcătuită din 20 de 
membri, dintre care 10 ocupă pen
tru prima dată funcția de ministru. 
„Youssef Zouayen, menționează a- 
genția France Presse, nu a accep
tat în guvern participarea națio
naliștilor care preconizează o reîn
toarcere la Uniunea siriano-egip- 
teană", iar pentru a evita repro
șul de a fi monopolizat puterea, 
„militarii s-au mulțumit numai cu 
patru portofolii", adaugă aceeași 
agenție.

în ceea ce privește situația din 
țară, postul de radio Damasc 
menționează că, potrivit unui co
municat guvernamental, începînd 
de la 2 martie, toate frontierele 
siriene se vor redeschide.

ÎN A TREIA SĂPTĂMÎNĂ
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A CRIZEI POLITICE

Segers
a renunțat
să formeze 
guvernul belgian

Agențiile de presă au transmis 
din Bruxelles cuprinsul unui co
municat dat miercuri publicită
ții : s-a anunțat că Paul Segers, 
pe care regele Baudouin îl în
sărcinase cu formarea noului gu
vern belgian, a afirmat că re
nunță la misiunea ce i-a fost 
încredințată; regele a acceptat 
retragerea lui Segers. într-o con
ferință de presă ținută după au
diență, Segers a declarat că la 
baza cererii sale a stat „imposi
bilitatea în care s-a găsit de a 
stabili bugetul de stat".

în seara aceleiași zile, regele 
Baudouin a însărcinat pe Paul 
Vanden Boeynants, președintele 
partidului social-creștin, cu for
marea guvernului belgian. Bo
eynants nu a comunicat încă 
răspunsul său suveranului.

Astfel, criza guvernamentală a 
intrat în a treia săptămînă fără a 
se putea întrevedea o soluționare 
rapidă a ei.

lor militare. Ministrul de finanțe a 
arătat că „în interesul unei stabili
zări economice", muncitorii vest- 
germani trebuie să renunțe la ma 
jorarea salariilor.

m MOSCOVA. TASS transmite 
“ că stația automată interpla
netară „Sonda-3“, lansată în 
U.R.S.S. la 18 iulie 1965, își con
tinuă zborul pe o orbită helio
centrică, îndepărtîndu-se treptat 
de Soare. Cu stația se menține o 
legătură permanentă prin radio.

„Faptul că stația s-a aflat în 
zbor trei luni și jumătate dove
dește că s-a ajuns la o precizie de 
cel mai înalt grad. Această reali
zare deschide posibilități și mai 
mari în domeniul cercetărilor in
terplanetare. Este extrem de inte
resant de aflat dacă pe Venus sau 
pe Marte există vreo formă de 
viață, oricît de primitivă. Stația 
automată care a atins planeta Ve
nus va contribui la aceste cerce
tări".

O serie de ziare publică mate
riale ale corespondenților lor la 
New York, care se referă la păre
rea exprimată de oamenii de 
știință americani, potrivit căreia, 
prin această realizare, „Uniunea 
Sovietică a depășit cu 10 ani 
S.U.A. în domeniul cercetării pla
netelor".

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Astro
nomul sovietic acad. Alexandr Mihai
lov consideră că primul contact cos
mic cu planeta Venus permite să se 
spere că planeta va putea fi studiată 
în modul cel mai direct și cu regu
laritate. El își exprimă îndoiala că 
„viitorii cosmonauji vor găsi pe Ve
nus o lume înfloritoare*. Este posibil 
ca suprafaja planetei să fie acoperită 
cu un pustiu încins. Există însă presu
puneri că rezultatele măsurătorilor 
care au indicat o temperatură foarte 
înaltă pe Venus nu se referă la su
prafaja planetei, ci la ionosfera ei. In 
cazul acesta, pe Venus s-ar putea nici 
să nu fie o căldură atît de îngrozi
toare.

Un mesager 
ai Pământului 
pe Venus
(Urmare din pag. I)

Același lucru se poate spune și 
despre stația automată „Venus-2“, 
care a trecut la o distanță dată de 
suprafața planetei Venus, fără ca 
pe parcursul zborului ei să fie 
executată vreo corecție de traiec
torie. Precizia a fost obținută aici 
datorită aparatelor și sistemului de 
dirijare, care și-au dovedit astfel 
un înalt nivel tehnic.

înfăptuirea cu succes a zborului 
stației automate interplanetare 
„Venus-3“ a demonstrat că oa
menii de știință și constructorii so
vietici au trecut cu succes această 
încercare de precizie, dovedind că 
zborul interplanetar este pe deplin 
accesibil științei și tehnicii.

— Ce ne puteți spune despre 
informațiile transmise de cele 
două stații ?

— Deocamdată informațiile sînt 
în» studiu. Este însă neîndoielnic 
că ele vor aduce științei noi ,’te 
cu privire la natura acestei pla
nete și spațiul cosmic înconjură
tor. Știința va face astfel un nou 
pas în cunoașterea planetei Venus, 
care de sute de ani și-a cîștigat 
faima de corp ceresc enigmatic. 
Ceea ce trebuie subliniat este că 
pînă în prezent nici un corp de pe 
Pămînt nu a atins suprafața unei 
planete din sistemul nostru solar. 
Stația automată „Venus-3“ a în
făptuit pentru prima oară zborul 
interplanetar, ceea ce constituie o 
victorie a științei și un nou pas al 
omului în Cosmos.

în țările afro-asiatice 
a delegației 
guvernamentale 
ungare

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută presei la 
înapoierea delegației guvernamen
tale ungare din vizita făcută într-o 
serie de țări afro-asiatice, Gyula 
Kallai, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, a subli
niat că schimburile de păreri a- 
vute cu conducătorii țărilor vizi
tate au demonstrat că în cele mai 
importante probleme ale politicii 
internaționale, punctele de vedere 
ale acestora sînt identice sau ase
mănătoare celor ale R. P. Ungare. 
Țările respective, a spus Kallai, 
doresc să dezvolte legături multi
laterale cu Ungaria El a mențio
nat că, avînd în vedere interesele 
și avantajele reciproce, între R. P. 
Ungară și aceste țări au fost în
cheiate o serie de acorduri econo
mice, tehnico-științifice și cultu
rale.
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